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Solució dels mots encreuats

El tapat, destapa’l!
Des de quan a Sant Gregori?
El novembre farà 22 anys.

També la residència?
També 22 anys, tot i que en fa deu vaig canviar de 
domicili, dins el municipi.

I anteriorment on vivies?
Vaig néixer a Sarrià de Ter, i amb 18 anys la meva 
família es va traslladar a Riudellots de la Creu.

Quan eres menut tenies clar què volies ser de gran?
Sí, tota la vida ho vaig tenir clar.

T’agrada treballar amb música?
Tenim el fil musical posat.

Ets més de matinar o d’anar a dormir tard?
Matinar: cada dia m’aixeco ben d’hora, ben 
d’hora, ben d’hora.

Has guanyat algun concurs alguna vegada de la 
teva vida?
Sí, un concurs de fer paella d’arròs a Sueca.

T’agraden els esports?
Sí, l’handbol... Hi vaig jugar a Sarrià.

Quin és el teu hobby?
Esports en general (per la tele).

Nens o nenes?
Un nen i una nena.

Si no visquessis aquí, a quin país residiries?
A l’Argentina. La regió de Rosario és molt bonica.

Vi, cervesa, gintònic, whisky o... aigua?
Sóc de gintònic... però amb seny.

Treball, família, lleure i descans: digues-ne els 
percentatges habituals d’un dia de la teva vida.
Recentment ens hem arreglat els horaris per con-
ciliació familiar: ara puc dir que faig un 30 % de 
treball, un 40 % família, un 15 % lleure o hobby, i 
15 % de descans.... més o menys.

HoritzontalS: 1. L’especialitat mèdica que s’ocupa de mantenir el pacient 
insensible al dolor mentre l’intervenen quirúrgicament. 2. Nota musical. La dels 
diners no és cap vàlvula manual. Plaça on, a l’edat mitjana, tenien lloc els tor-
neigs entre cavallers. 3. Municipi del País Valencià, a l’Alt Vinalopó, amb castell 
almohade i aqüeducte medieval. Habitacle urbà. Que no és la mateixa persona. 4. 
Metall força cobejat. Sant Daixonses, municipi del Baix Segura, al marge esquerre 
del riu, prop de Rojals. Capgireu ara l’article lleidatà. 5. Rosegador de claveguera. 

Vengui a crèdit d’est a oest. Poema generalment ensabonador. Fa sonar cinc mil 
fils prims i fins. 6. Aniré. Interjecció de fàstics. Eclesiàstic amb jurisdicció or-
dinària al fur extern. 7. És a l’esquerra del Ter, i s’hi pot trobar l’església de Sant 
Vicenç i el santuari de Santa Maria de Calders. La Liz ha ben emmudit. 8. Con-
junció copulativa. Injustícia, tort, equivocació. Estella grossa. 9. Dos italians, apa. 
Sentir cap allà, de Janeiro cap aquí. Publiquen llibres. 10. Amb fúria i  indignació.

VErticalS.  1. Que mata els arbres. 2. Pregarien tot enfilant-se. Aquella antiga 
i coneguda ciutat de Mesopotàmia que trobareu a l’Alta Cerdanya. 3. Fa sonar els 
excrements més repel·lents. Fa sonar la magna sarabanda a can Baltasar Tardà. 
El vagó que va enganxat a la màquina del tren i que sol portar el combustible que 
l’esmentada màquina  necessita. 4. La companyia d’autobusos interurbans fun-
dada pels  senyors Ribot, Font i Artigas. Estic assabentats. Fa sonar la mala bava 
blanca a la plaça gran d’Alabama. 5. Mig mico filós. Símbol de l’urani. Pronom 
personal de segona persona totalment capgirat. 6. Disertaria, il·lustraria, comen-
taria. 7. Permeties, consenties, deixaves fer de baix a dalt. 8. I també de baix a 
dalt, banquet, àpat, xeflis. Tonalitat. Fa sonar la bàrbara astracanada a cal calafat. 
9. Fan sonar la trompa. Punt cardinal. Arbre resinós i, segons com, matemàtic. 
Preposició de corcoll. 10. Xifra romana. Dit de la vaca de l’escut d’armes que té 
les banyes amb un esmalt diferent del del cos. 11. No recordéssim allò que ens 
calia recordar. 12. D’un poble germànic o estri per beure. Contracció cap avall, 
nota musical cap amunt. Del dret es col·loca al final d’una frase per no haver 
d’escriure tota la resta. 13. El capgirat lloc on es munyen les ovelles. Heus ací el 
Woody més famós del món. 14. Examinant, conjecturant, detallant i, finalment. 
arribant a una conclusió.
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Solució a
el tapat, destapa’l!
del 7en1 anterior

nEUS 
Pinsach

Plantejament:
  Juguen blanques i 

guanyen.

1. Dxh6+ gxh6 
2. Txh6+ Rg7 
3. Th7+ Rxh7 
4. Th5+ Rg7 
5. Ah6+ Rh7 
6. Axf8 mat.

Problema d’escacs
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E D I T O R I A L99 Entrem a la tardor, època de contrast, després d’un estiu 
calorós i sec que ens ha portat l’activitat i la bonica tra-
dició de les festes majors de cada poble del municipi, 
i que se celebren durant aquesta estació. A més, hi ha 

hagut nombroses activitats aquests darrers mesos, generalment a 
l’aire lliure, de manera que sovint ens fan estar molt pendents del 
temps. Les trobareu recollides en aquesta nova edició que teniu a 
les mans, la número 99, de la revista municipal 7 en 1 . Amb un 

agraïment especial a totes les entitats i persones que ho han fet possible.

Aquest estiu, des de l’Ajuntament s’ha aprofitat per desenvolupar obres importants, com 
la millora al pati de l’Escola, la pista pavimentada a Constantins –on s’ha pogut celebrat 
la Festa Major–, la instal·lació de llums solars al veïnat de l’Arguelaguet, l’inici d’un nou 
tram del passeig de la llera de Llémena, els nous passos de vianants adaptats al carrer 
Argelaguet, carrer Rocacorba i carrer de Baix, la millora de l’aparcament al carrer Carme 
Rius i la millora de l’accés al carrer Joan Maragall o les millores al gimnàs del Pavelló 
d’Esports Municipal. Accions que s’encadenen amb les previstes per a aquesta tardor, 
amb l’arranjament de passos de vianants al carrer Bruguera, al carrer Rocacorba i al carrer 
de Baix o tot el canvi en l’enllumenat públic a LED, que veurem en els propers mesos a 
tot el municipi, entre altres. I al novembre ens arriba la Fira del Pa i de la Xocolata, que 
aquest any 2016 compleix ja deu anys. I seguim creixent.

Però aquest estiu també ha servit per preparar l’oferta esportiva, l’oferta cultural i forma-
tiva i la programació cultural per a aquest nou curs a Sant Gregori, amb activitats pensa-
des per a totes les edats i per a tota la família, d’octubre a juny. Us animo a consultar-les 
i a participar-hi sempre que us sigui possible.

Amb tot això fet i moltes coses per fer encarem nova estació a Sant Gregori, la tardor, 
època de contrast, de nous reptes i projectes. Anem a treballar per moltes coses: pel mu-
nicipi, per la Vall de Llémena, per la comarca i per Catalunya. També pel número 100 de 
la revista municipal 7 en 1, la que sortirà al desembre, però de moment gaudiu d’aquesta.

JoaqUiM roca VEntUra
      Alcalde de Sant Gregori

Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats 
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudò-
nim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o 
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart, 
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu 
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.

Des del Consell de Redacció de la revista municipal 7en 1, ens agradaria poder dispo-
sar d’un banc d’imatges amb fotografies del municipi de qualsevol temàtica. Aques-
tes poden ser utilitzades com a portada de la revista o per la pàgina web municipal.  

u Es poden enviar a: revista@santgregori.cat 
(amb el nom de l’autor/a, el lloc i la descripció) t 

NORMES DE COL·LABORACIÓ

IMATGE DE LA PORTADA

u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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aJUntaMEntS
Sant Gregori. ................................... 972 42 83 00

Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)

Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat

Web: www.santgregori.cat

Canet d’Adri .................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19

Sant Martí de Llémena .................... 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14

Sant Aniol de Finestres ................... 972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19

Divendres de 9 a 13

rEcUrSoS MUniciPalS
Casal d’avis ..................................... 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet ........................ 972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9) ............. 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol” ...... 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre” ..................... 972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets” .......... 972 42 84 34
Institut Vall de Llémena .972 65 66 91 / 676 714 182

ParròqUiES
Sant Gregori .................................... 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena .................. 972 44 30 51
Constantins ...................................... 972 42 08 07

SErVEiS aSSiStEncialS
Consorci Transport Sanitari ............ 972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori ....... 972 42 99 28

Telèfon: ....................................................... 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana) ....... 972 22 76 35
 ...................................................... 972 22 76 36

Serveis socials al consultori ............ 972 42 99 28
Assistent social ....................dimecres de 10 a 14
Farmàcia .......................................... 972 42 98 01

EMErGÈnciES
Ambulància .................................................... 112
Bombers ......................................................... 112
Mossos d’esquadra ......................................... 112

altrES SErVEiS
Incidències enllumenat .................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram ................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries) ............. 902 53 65 36
Servei d’aigües ................................ 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències) ..... 900 75 07 50
Oficina de correus Sant Gregori ...... 972 42 92 02

T A U L A  D E  S E R V E I S

ara Fa 75 anYS

S’aprova la necessitat de fer arreglar el motor que bombeja l’aigua de les Escoles de 
Sant Gregori, atès que aquest es va cremar.

S’acorda procedir a arreglar i blanquejar el pis del mestre del municipi de Sant Gregori. 

S’informa que s’ha designat el Dr. Josep M. Cardelús com a metge titular del municipi 
de Sant Gregori, de Sant Martí de Llémena i de Canet d’Adri per part de la Direcció 
General de Sanitat. 

S’explica que les darreres pujades de cabal de riu Ter han deixat molt malmès el pas 
entre el municipi de Sant Gregori i Constantins. Es constata que és necessari realitzar-hi 
una actuació d’adequació i s’acorda que es porti a terme per part d’un paleta del muni-
cipi. 

S’acorda que es procedeixin a arreglar unes taules malmeses de l’escola de Constantins 
per part d’un fuster del municipi.

SESSiÓ orDinÀria DEl 9/08/1942 

SESSiÓ orDinÀria DEl 27/9/1942 

SESSiÓ orDinÀria DEl 11/10/1942 

A C T I V I T A T   M U N I C I P A L

nous horaris d’autobús a Sant Gregori

A partir del 12 de setembre s’han ampliat els horaris de transport públic en autobús entre Sant Gre-
gori i Girona. Un total de 22 trajectes més que s’agrupen de dilluns a divendres, completant horaris 
cada hora de les 7 del matí a les 20 del vespre, també amb més horaris els dissabtes i els diumenges o 
festius, dies en què fins ara no hi havia servei. Aquesta ampliació ha estat assumida íntegrament per 
la Generalitat de Catalunya. Es poden trobar els nous horaris a l’Ajuntament de Sant Gregori o a la 
web www.santgregori.cat. Cal recordar que l’abonament T10 –que es bonifica des de l’Ajuntament 
de Sant Gregori per a joves i gent gran, però que tothom pot adquirir– a part de tenir un cost menor 
per trajecte també serveix per als autobusos de la ciutat de Girona i tots els de la zona 1.
Més informació a www.atmgirona.cat o a l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Espai Jove Cal Bolet.
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A C T I V I T A T   M U N I C I P A L

activitat municipal

Obres a dos dels patis de l’Escola Agustí Gifre segons la proposta 
elaborada per la comissió de patis, formada per direcció de l’escola, 
l’AMPA i l’Ajuntament. El cost de la inversió ha estat de 50.000 
euros.

Millores al gimnàs del pavelló municipal d’Esports, amb la 
instal·lació d’aparells de climatització, poliment del terra de par-
quet, col·locació de panells per millorar la sonorització i canvi dels 
vidres superiors i porta d’emergència. El cost de les millores ha estat 
d’uns 50.000 euros.

Millora de l’accessibilitat i enjardinat a l’aparcament del carrer Car-
me Rius.

Acabament de totes les aules de l’Institut Vall de Llémena a l’edifici 
de la plaça Rafael Masó. S’han completat les 12 aules més les qua-
tre aules de professors. Aquesta última fase ha estat executada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ha 
assumit el cost de l’obra. També s’ha instal·lat l’ascensor i s’ha obert 
l’accés des del pati als serveis de la biblioteca.

Reconstrucció de la caseta de les Bigues, prop de la riera de Llé-
mena. Un nou espai municipal que s’ha adequat per ser utilitzat per 
entitats com l’Associació de Caçadors de Sant Gregori i altres acti-
vitats municipals.

Repintat i manteniment dels jocs infantils de la plaça Assumpció 
Soler. El manteniment dels parcs a Sant Gregori es realitza a través 
del Grup Èxit, que agrupa diferents entitats del tercer sector que 
treballen amb persones en risc d’exclusió social.
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MoViMEnt  DEMoGrÀFic
Del 20 de juny de 2016 al 28 de setembre de 2016

naiXEMEntS MatriMoniS

DEFUncionS

•  KILIAN RODRÍGUEZ i MANTAS, fill de Jordi i de Laura, 
que resideixen a la plaça Catalunya de Sant Gregori, nascut 
16 d’abril de 2016. 

•  PEP BIARNES i DOBLADO, fill de Ramon i de Maria Sò-
nia, que resideixen al  C/ Torrent Vidal de Sant Gregori, nas-
cut el dia 16 de juny de 2016.

•  MARTÍ LLADÓS i CASALPRIM, fill de David i d’Anna, 
que resideixen al  C/ Antoni Gaudí de Sant Gregori, nascut el 
dia 7 de juliol de 2016.

•  GRAU SOLER-SERRANO i MENÉNDEZ, fill de Kenneth 
i d’Anna, que resideixen al  C/ Joan Margarit i de Requesens 
de Sant Gregori, nascut el dia 12 de juliol de 2016.

•  GERARD BOADELLA i MOZO, fill de Jordi i Marta, que 
resideixen al  C/ Pere Joan Sala de Sant Gregori, nascut el dia 
1 d’agost de 2016.

•  MARTINA CASADEVALL i COMA, filla de Mateu i d’Anna 
Maria, que resideixen a l’Av. Girona de Sant Gregori, nascu-
da el dia 9 d’agost de 2016.

•  MARTINA FERNÁNDEZ i ELIAS, filla de Jose Carlos i de 
Cristina, que resideixen a la plaça de la Sardana de Sant Gre-
gori, nascuda el dia 13 de setembre de 2016.

•  AINA MOLAS i PUIG, filla de Jordi i de Glòria, que resi-
deixen al  C/ de Baix de Sant Gregori, nascuda el dia 25 de 
setembre de 2016.

•  ANTONI PLANELLA i SERRAT, de 81 anys, que residia a 
Sant Gregori, va morir a Girona el dia 22 de juny de 2016. 
Fou enterrat en el cementiri de Sant Gregori.

•  JOSE SOLER i MOTGÉ, de 86 anys, que residia a Sant Gre-
gori, va morir a Girona el dia 7 d’agost de 2016. Fou enterrat 
en el cementiri de Sant Gregori.

•  ROSER MUTJÉ i SUREDA, de 84 anys, residia a Domeny, 
on va morir el dia 9 d’agost de 2016. Fou enterrada en el 
cementiri de Taialà.

•  JORDI CLAPES i MANCERA amb MÒNICA ARMENGOL 
i ALOMAR, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 2 de juliol de 2016.

•  JORDI VICENS i RUBIROLA amb LÍDIA PÉREZ i SU-
ÑER, tots dos de Girona, es varen casar al Jutjat de Pau de 
Sant Gregori el dia 13 d’agost de 2016.

•  IVAN DELGADO i LARA de Sant Gregori amb MELISA 
GONZÁLEZ i MARIÑ, de Girona, es varen casar al Jutjat de 
Pau de Sant Gregori el dia 20 d’agost de 2016.

•  JORDI MOLAS i BADOSA amb GLÒRIA PUIG i MORET, 
tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de 
Sant Gregori el dia 23 d’agost de 2016.

Arranjament de sis passos de vianants, entre el carrer Argelaguet 
amb carrer Rocacorba i carrer de Baix. També s’ha aprofitat per mi-
llorar diferents punts de la vorera del carrer Argelaguet.

Col·locació d’una tanca de fusta al voltant del terreny dels horts so-
cials. La majoria de la fusta s’ha aprofitat de l’antiga tanca de la 
plaça Rafel Masó. El cost d’aquesta obra ha estat d’uns 2.000 euros.



M E D I   A M B I E N T

7

SE
T 

EN
 U

 o
ct

ub
re

 2
01

6

El dissabte 24 de setembre l’Ajuntament de Sant Gregori i el Club 
Ciclista van organitzar la tradicional pedalada popular que té lloc 
cada any amb motiu de la celebració de la Setmana de la mobi-
litat sostenible. Quasi un centenar de persones van participar en 
la pedalada, els protagonistes de la qual van ser les famílies i els 

nens. Enguany, el recorregut va ser una sorpresa per a molts dels 
participants, que van descobrir el camí ral i la seva connexió amb 
Girona, on vam continuar per la via verda del carrilet passant per 
Salt i arribant fins a Bescanó, on vam travessar el riu Ter per tornar 
fins a Sant Gregori.

Pedalada popular per celebrar 
la Setmana de la mobilitat sostenible

la deixalleria mòbil a cartellà
El 10 de setembre, durant tot el matí, es va instal·lar la deixa-
lleria mòbil a l’aparcament de l’església de Cartellà, tot seguint 
la programació de la deixalleria mòbil per a tots els pobles del 
municipi. Aquest és un servei molt útil que van aprofitar diver-
sos veïns i veïnes del poble de Cartellà i rodalies per portar-hi 
deixalles i residus especials.
Aquest servei no té cap cost per a l’Ajuntament de Sant Grego-
ri, ja que està inclòs dins del contracte de la deixalleria amb el 
Consell Comarcal del Gironès.

neteja de la riera
de llémena

Durant l’octubre, l’Agència Catalana de l’Aigua, a petició de 
l’Ajuntament de Sant Gregori, ha realitzat una neteja de la rie-
ra de Llémena, entre el pont de l’Argelaguet i el pont del veïnat 
de l’Església.
És una actuació que convé realitzar, amb mesura, en diferents 
períodes, per evitar que la zona de pas de l’aigua no quedi obs-
truïda per la vegetació.
En aquest cas, l’operació no ha tingut cap cost per a 
l’Ajuntament, ja que l’ACA ha assumit la neteja dins del seu 
programa de neteja de lleres de rius, rieres i torrents.



8

SE
T 

EN
 U

 o
ct

ub
re

 2
01

6
P A R L E M  A M B . . .

La seva mare ha estat un referent en la vida de la Conxa i dels seus 
germans. I encara ho és. Sent per a ella una gran devoció. És la 
companya de la seva vida, com diu ella.
La Conxa va estudiar a les Carmeles (Germanes Carmelites de la 
Caritat), ara Vedrunes. Mentre feia sisè de batxillerat li va sortir 
l’oportunitat d’anar a treballar a Ensenyament com a administrativa 
i va dir que sí sense pensar-s’ho gaire. Segons explica ella mateixa, 
ja de ben petita havia dit que volia ser administrativa. Durant uns 
mesos va treballar, interina, els matins a Ensenyament i a les tardes 
anava a classe per acabar el batxillerat i fer la revàlida. Més enda-
vant, va poder fer oposicions per entrar fixa. Oposicions a Barcelo-
na, amb la màquina d’escriure d’aquelles tan grans sota el braç. No 
van anar bé. L’any següent les va poder fer a Girona i les va guanyar. 
Més de 40 anys en el que llavors era la “Delegación del Ministerio 
de Educación y Ciencia”, després SSTT d’Educació i ara Ensenya-
ment de la Generalitat amb els seus “profes” de secundària... on es 
va jubilar.
La Conxa ens explica com va arribar a la seva vida en Narcís, el 
seu xicot, i després el seu marit: “Érem una colla de nois i noies de 
Girona que ens trobàvem els caps de setmana a Salt, en un local del 
flequer del poble. En dèiem el Club Penélope. Convidàvem altres 
nois i noies, i un dia hi va venir en Narcís. Allà ens vam conèixer. 
Ell estudiava, jugava a futbol i tenia una Vespino, un detall molt 
atraient. Després de set anys de festeig, el 1976 ens vàrem casar a 
la capella de Sant Pere de la Catedral de Girona i anàrem a viure 

conxa torrado i oliva

tothom es mira el món com vol o com pot. Estem segurs que la 
Conxa ho veu tot des de l’objectiu de la càmera de fotografiar. Es 
pot dir que la fotografia és la seva gran afició. Fa anys que forma 
part del zoom de Sant Gregori, una associació amb grans amics, 
que viu per a la fotografia: organitzen exposicions, concursos, 
sortides... Però això sí, sempre la màquina a punt per si surt la 
foto de l’any. tot el que se’ls posa al davant ho converteixen en 
una obra d’art. Però d’això no n’ha viscut. Ha treballat 41 anys 
a Ensenyament com a administrativa. ara ja es pot dedicar als 
néts, ja està jubilada.

No és nascuda al poble. Hi va venir un temps després de casada. 
Però s’ha identificat tant amb Sant Gregori que fins i tot va estar vuit 
anys a l’Ajuntament com a regidora de Cultura.
La Conxa va néixer a Girona, al costat de l’escola Eiximenis, en 
la qual va fer tota la primària. La mare de la Conxa és mestra, tot i 
que quan va tenir els fills –la Conxa, la gran, en Xavier i la Júlia– 
va demanar una excedència. “Però –ens diu la Conxa–, quan a 
l’Eiximenis alguna mestra fallava, la directora la venia a buscar per 
si podia fer la substitució. Amb tot, la meva mare ja havia exercit 
de mestra, entre altres llocs a Espolla, on va conèixer el seu marit 
i d’on només un cop al mes anava a Girona per cobrar i veure la 
família... Tota una aventura, amb tartana fins a Figueres, i allí aga-
far el tren. Tot plegat gairebé un dia de viatge, que ara es pot fer en 
menys d’una hora”. 

Amb la iaia Conxita. Els germans. La Regidora a la Fira del Pa i la Xocolata.
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P A R L E M  A M B . . .

a l’eixample de Girona. La família d’en Narcís, però, vivia a Sant 
Gregori, i més endavant ens hi vàrem fer una casa”. 
Durant l’alcaldia d’en Jordi Noguer i Quim Roca la Conxa va ser 
regidora de Cultura, per dues legislatures. Sempre havia estat una 
persona interessada per la música, anava a concerts, li agradava el 
teatre i tenia una predilecció per la biblioteca, que sempre ha funcio-
nat molt bé al poble. Ella se sent orgullosa d’haver treballat perquè 
fos realitat la nova biblioteca. També va viure amb il·lusió l’inici de 
l’espai La Pineda. Recorda amb enyorança l’etapa municipal. La re-
lació humana és meravellosa, i la va viure intensament. Mentrestant, 
les dues filles –l’Ariadna i la Laura– van anar creixent, i ara ja té la 
distracció de dos néts, la Martina i en Jan, que han passat a ocupar 
el primer lloc de les seves obligacions i devocions. Per als néts no hi 
ha cap “no”, com sol passar amb la majoria dels avis. 
Hem parlat de la fotografia com la seva gran afició. No es pot negar 
que fa moltes activitats, manualitats i restauració de mobles, que 
també li serveixen de relaxació. També és una gran enamorada del 
mar, i ha passat molts estius a Sant Antoni de Calonge.

Menorca 2016, amb al marit i la filla, la Laura.

La família amb els pares i germans.

65è aniversari amb les filles i nets.

Tota la família.

I encara una altra afició de la Conxa: el teatre. “Jo no en faig, que 
quedi ben clar, però des de fa cinc anys estic en el grup de teatre Els 
rovellats de Cartellà. Hi ajudo, apunto, el que calgui, perquè sem-
pre m’ha agradat. També és la delegada a Sant Gregori d’Oncolliga 
Girona.
Acabem. “Vull fer una referència a la meva iaia –ens diu– perquè ha 
estat la persona que més ha influït en la meva vida. Fins i tot porto 
el seu nom i era la meva padrina. Era la mare de l’arqueòleg Miquel 
Oliva, una persona que va fer molt per descobrir l’antiguitat de les 
comarques gironines. Lamentablement va morir massa jove. La iaia 
ho era tot per a mi. De petita vaig viure molt a prop d’ella. Ens 
cuidava, ens ensenyava coses, ens va obrir a la vida. No l’oblidaré 
mai”. 

Així acabem, recordant la iaia i ara fent ella de iaia. La vida va fent 
voltes...

PEP collEllDEMont
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En un article de l’any passat us comentàvem 
una sèrie de canvis que s’estaven produint a la 
llar entorn de millorar l’autonomia en els hà-
bits dels infants. Aquests canvis varen donar 
els seus fruits, però volíem anar més enllà. Per 
això ens vàrem fer un replantejament sobre 

l’autonomia en el joc. Durant tot el curs vàrem 
reflexionar i debatre sobre com podríem mi-
llorar en aquest sentit. Amb l’assessorament 
d’una professional de la Fundació Rosa Sen-
sat, vàrem arribar a acords sobre la manera de 
fer-ho possible. Vàrem decidir treballar per 

ambients dins la mateixa aula, oferint la possi-
bilitat a l’infant de jugar de forma autònoma, 
movent-se lliurement i donant-li la possibilitat 
d’escollir allò que l’interessa i el motiva en 
aquell instant. Estem molt animades i espe-
rant veure’n els resultats.

Nous aparells de climatització a la Llar 
d’Infants municipal Els Escarlets.

llar D’inFantS “ElS EScarlEtS”

novetats per a aquest curs

A N E M  A    L ’ E S C O L A

L’estiu és una etapa de vacances relati-
ves per a l’AMPA. Toca descansar una 
mica, però sempre amb un ull mirant cap 
a l’horitzó del setembre. Tres de les comis-
sions de l’AMPA, però, han centrat les seves 
estones de dedicació a preparar el nou curs. 
La comissió de llibres ha vetllat perquè el 

dia 12 de setembre tota la mainada pogués 
tenir els llibres –els de reutilització i els que 
no ho són– a punt a la seva classe. La comis-
sió de patis ha vist com el seu treball dels da-
rrers cursos, en col·laboració amb l’Escola i 
l’Ajuntament, a qui agraïm el suport econò-
mic, donava fruit, i el 12 de setembre també 

s’han pogut estrenar aquests nous espais. 
La comissió d’extraescolars ha anat prepa-
rant el nou programa d’activitats per al curs 
2016-2017. Així que tot a punt, o quasi, per 
tornar a l’escola. Us animem a ser socis de 
l’AMPA i a participar activament en totes les 
seves activitats o proposar-ne de noves.

Mirant cap a setembre
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

Hem encetat un nou curs i estrenem patis. Per aquest motiu, els 
nens i nenes de l’escola tenien ganes de ser els primers d’entrar 
al recinte escolar i poder trepitjar la superfície del nou pati. Ha 
estat un projecte ambiciós i que s’ha gestat al llarg de tot un curs. 
La necessitat d’eliminar la pols, un problema que generava tants 
debats, va fer que poséssim fil a l’agulla i comencéssim a parlar 
d’una possible millora. Aquesta era desitjada per cadascuna de les 
parts de la comunitat educativa. Les famílies explicaven que els 
arribaven els nens ben empolsegats i que alguns patien al·lèrgies 
provocades per la pols. Els alumnes es queixaven –sobretot els 
qui els agrada jugar a futbol– que la pilota no botava bé, sobretot 
quan havia plogut i es creaven petits rierols i l’aigua de la pluja 
s’emportava la sorra. El col·lectiu de mestres patia la pols, que, 
malgrat la gran feina de l’empresa de neteja, s’acumulava a tots 
els racons de les aules.
Des d’un bon començament es va pensar que aquest projecte era de 
tots, i calia que tothom hi participés. Per aquest motiu es va cons-
tituir la comissió de patis, en què hi havia representants de tota 

la comunitat educativa (pares, mares, mestres i Ajuntament). Els 
nens i nenes de l’escola no van participar en el disseny però han 
tingut un paper decisiu en la darrera fase d’aquest pati d’Educació 
Infantil. Com en qualsevol projecte d’envergadura, cal temps per 
madurar les diferents propostes, i alhora són necessàries reunions 
per poder debatre i acordar quin ha de ser el projecte final.
En acabar el curs passat, el projecte va estar enllestit, es va donar 
a conèixer a la comunitat i es va passar a l’Ajuntament per poder 
valorar-ne la viabilitat. Malgrat haver començat els treballs a fi-
nals d’agost, l’obra va estar acabada en el termini previst. Ara tan 
sols falta, al pati d’Educació Infantil, l’estructura que els alumnes 
van triar i que l’Ajuntament ja ha encarregat.
La comissió de patis segueix el seu projecte i comença a treballar 
per poder millorar els dos patis que no s’han pogut remodelar, ja 
que el cost econòmic i el temps no ho han permès. Esperem que 
tan bon punt sigui viable es puguin anar millorant. Des de l’escola 
volem agrair la feina de la comissió de patis i la predisposició de 
l’Ajuntament de Sant Gregori per tenir una escola de qualitat.

EScola aGUStÍ GiFrE

activitats a l’escola
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

L’Escola E. E. Joan Riu és un centre privat 
concertat amb el Departament d’Ensenya-
ment, que atén infants i adolescents amb 
discapacitat intel·lectual, d’edats compreses 
entre els tres i vint anys, amb necessitats de 
suport extens i/o generalitzat associades a 
trastorns físics, sensorials, de salut i de con-
ducta.
Els alumnes que atenem es caracteritzen per 
la seva diversitat i heterogeneïtat, i per això 
cal un esforç diari per oferir-los el material 
necessari per treballar.
En el mercat trobem molt de material per 
treballar, però sovint cal adaptar-lo per 
adequar-lo a les necessitats dels nostres 
alumnes, ja que sovint es tracta d’elements 
o productes poc resistents i poc funcionals 
per fer-ne ús.
Tots els nens, i en especial els nostres alum-
nes, aprenen millor fent coses, i d’aquí ve 
la transcendència de les activitats. Per tant 

serà necessari disposar d’un nombre abun-
dant i variat d’activitats. Si no, el que faríem 
seria repetir diàriament les mateixes activi-
tats, i només aconseguiríem l’avorriment 
i la desmotivació total per l’aprenentatge, 
com a conseqüència de la forta càrrega de 
monotonia.
El material constitueix, en gran part, la 
mesura de l’activitat en l’educació. Sense 
material, l’activitat realitzable és molt li-
mitada. Aquest material podrà ser casolà, 
però en gran part també haurà de ser tèc-
nic. També el mestre mateix podrà elabo-
rar abundant material “casolà” per facilitar 
l’aprenentatge de diferents continguts.

Hi ha unes condicions necessàries que ha 
de tenir tot material que adaptem als nostres 
alumnes per treballar:
– Ha de ser segur, i no pot contenir ele-
ments que posin en perill els alumnes, com 

ara peces petites, cantons punxeguts o ta-
llants...
– Ha de ser atractiu i motivador. Els ha de 
cridar l’atenció. Colors contrastats, ele-
ments lluminosos...
– Ha de ser funcional, fàcil de manipular, 
amb adaptacions, si cal, per poder subjec-
tar-lo. Material fixat a una base rígida unit 
amb velcro, encaixos amplis, commutadors 
i polsadors adaptats.
– Ha de ser resistent i durador, apte per plas-
tificar contes, làmines...
– Ha de contenir els estímuls justos sense 
arribar a sobreestimular. Hem d’aconseguir 
el material just per treballar l’objectiu que 
volem aconseguir.
 
Elaborem aquest material i les diferents 
adaptacions tant l’equip docent com el 
servei de manteniment del centre, que està 
sempre disposat a donar-nos un cop de mà.

conSorci Sant GrEGori

adaptació de material escolar per treballar amb alumnes 
amb discapacitat a l’escola d’educació especial Joan riu
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

És molt saludable que un centre escolar in-
corpori, en la seva dinàmica educativa, ac-
tivitats que fomentin l’empatia amb els qui 
pateixen; que estimulin el treball en grup; que 
allò tractat els soni real i contemporani; que 
els propiciï la possibilitat de desplaçar-se a 
fora de les aules habituals, amb l’afegit que 
allò après resulti prou interessant per compar-
tir-ho amb la resta. 
Tots aquests requisits els compleix una sorti-
da que hi ha programada per als més menuts 
del centre. Els alumnes de 1r d’ESO, a mitjan 
març vinent, viatjaran a França. En concret, a 
l’alberg Pau Casals on, durant cinc dies, rea-
litzaran diferents pràctiques lligades amb el 
tema dels refugiats. En aquell indret trobem 
l’Entorn d’Aprenentatge del Canigó. Consis-
teix en una mena de campus educatiu, com 
n’hi ha d’altres arreu de Catalunya. El darrer, 
de tot just un any d’existència, és precisament 
el que nosaltres visitarem.

Les activitats que s’hi desenvolupen giren al 
voltant de sis eixos, amb els títols que seguei-
xen, indicatius del mòbil que les justifica: pri-
mer, El bressol de Catalunya ; segon, L’antic 
regne de Mallorca; tercer, Fem el Verdaguer, 
excursionisme i poesia; quart, Exili i resistèn-
cia; cinquè, Territori, geologia i medi ambient; 
i sisè, Projectes transfronterers i frontera.
De les sis opcions, l’Institut ha escollit la 
quarta. Al llarg de la setmana, els joves re-
alitzaran diverses pràctiques encaminades a 
apropar els estudiants a una realitat tan im-
pactant com la dels qui s’han vist obligats 
a deixar-ho tot enrere, empesos per la por. 
Faran un simulacre de creuar el pas fronterer 
a peu, amb maleta i tot, com tants exiliats a 
casa nostra. Trepitjaran la platja d’Argelers 
i l’esplanada de Rivesaltes, on havien estat 
ubicats dos camps de concentració tristament 
famosos. A part, reviuran el paper de Pau Ca-
sals, que per mitjà de la correspondència aju-

dà molts compatriotes exiliats. I coneixeran 
de primera mà la punyent història d’Elna, a 
banda de trepitjar el monestir de Sant Martí 
del Canigó. 
En fi, una setmana dóna per molt, i perme-
trà als nostres estudiants sensibilitzar-se pel 
que fa a una qüestió a la qual ningú pot girar 
l’esquena.
Aquesta activitat forma part d’un projecte 
més ampli que ha estat dotat amb una sub-
venció europea Erasmus + i que aquests 
alumnes desenvoluparan al llarg dels pro-
pers tres cursos juntament amb alumnes de 
l’Institut de Viena In der Krim. Sota el títol 
Escaping War: Sharing refugees’ memories. 
ELP and e2-Transfolio working together for 
a better Europe, els nostres joves faran una 
intensa recerca entorn el tema de l’exili de la 
guerra civil espanyola i els actuals refugiats 
de la guerra de Síria, que ha d’acabar amb la 
realització conjunta d’un documental.

inStitUt Vall DE llÉMEna

anada al canigó

Any rere any, seguim creixent: ja som 15 
professors i 170 alumnes que es distribuei-
xen entre els tres primers cursos d’ESO.
També creixen la il·lusió i les ganes per 
seguir innovant i treballant en els nostres 
pilars: amb l’alumne com a centre del pro-
cés educatiu, seguirem fomentant la crea-
tivitat, el plurilingüisme, l’aprenentatge 
en col·laboració, el treball per projectes i 
l’intercanvi amb d’altres centres.
A tots els membres de la comunitat educati-
va ens esperen nou mesos d’activitat intensa 
colze a colze.

nou curs: nous alumnes i nou professorat s’incorporen a l’institut
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El 2 d’octubre va ser un dia molt important per 
a tots els qui formem l’Agrupació Parroquial 
de la Vall de Llémena. A la Catedral de Girona 
fou ordenat diaca en Josep Rodeja, juntament 
amb en Miquel Calsina, de Torroella de Mont-
grí. La Catedral estava plena a vessar de gent 
vinguda de Torroella de Montgrí, de la Bisbal, 
de la Vall del Llémena i de la parròquia de 
Sant Jordi Desvalls. Fou una celebració molt 
festiva, amb l’assistència de molts companys 
mossens i de la majoria dels diaques.
La carta de Sant Pau a Timoteu, pròpia 
d’aquest diumenge, fou molt adient per a una 
ordenació diaconal. Sant Pau s’adreça a Ti-
moteu dient: “Procura revifar la flama del do 
de Déu que portaràs en virtut de la imposició 
de les meves mans”. És una exhortació a tots 
nosaltres perquè rebem tot el que Déu ens 
dóna, amb fermesa, amor i seny: “El tresor 
que t’ha estat confiat és valuós. Guarda’l amb 
la força de l’Esperit Sant que viu en nosal-
tres”, diu Sant Pau a Timoteu.
El bisbe Francesc s’adreçà als dos candidats 
confortant-los, ja que sempre tindran l’ajut de 

l’Església, del bisbe, dels preveres i dels fidels 
per tal que, pel ministeri de la caritat, esdevin-
guin cada cop més semblants a Crist servidor.
A continuació el bisbe s’adreçà a en Josep i li 
demanà si volia manifestar en públic la seva 
voluntat a ser ordenat; si volia observar el seu 
propòsit per a tota la vida per causa del Regne 
del Cel a través del servei als homes; també 
si desitjava imitar sempre la vida de Crist ser-
vidor. En proclamar el seu “sí” públicament 
(cadascú per separat) el bisbe assentí dient: 
“Que allò que l’Esperit ha començat en tu, el 
Senyor ho dugui a terme”.
Tot seguit es va cantar les Lletanies dels Sants, 
moment en què en Josep es mantenia prostrat 
a terra, als peus de l’altar. Aquest és un mo-
ment molt emotiu. Bellíssimament cantades, 
les lletanies feren aflorar els sentiments més 
nobles del nostre interior. El cor de cambra de 
la Catedral va acompanyar la cerimònia amb 
els seus cants, sota el mestratge de Frederic 
Pujol, organista de la Catedral i compositor. 
La Catedral, tota il·luminada, donà solemnitat 
a la cerimònia i desvetllà un veritable senti-

ment de contemplació davant la seva bellesa 
arquitectònica, artística i espiritual.
Quan en Josep fou revestit amb els ornaments 
de diaca (l’estola i la dalmàtica), el bisbe li en-
comanà: “Rep l’evangeli de Crist, del qual has 
estat fet missatger. Creu el que llegeixis, en-
senya el que creus i practica el que ensenyis”.
Amb la benedicció final episcopal i amb 
el cant del Virolai, s’acabà la cerimònia de 
l’ordenació, la nota predominant de la qual 
va ser l’alegria. Tots els assistents, mossens, 
el grup de diaques i companys d’en Josep, 
el rector del seminari i els professors d’en 
Josep, familiars, amics i fidels de la Vall del 
Llémena, tots resplendírem de joia i mos-
tràrem un profund agraïment per l’ordenació 
diaconal d’en Josep. La celebració va con-
tinuar en el claustre de la Catedral, amb un 
senzill refrigeri, festejant l’amistat entre tots 
els assistents vinguts de llocs distants: els de 
mar i els de muntanya.
Felicitem-nos i estiguem-ne contents, perquè 
una ordenació és un regal per a cadascun dels 
qui creiem en Déu i estimem l’Església.
Enhorabona, Josep! Gràcies Núria, esposa 
d’en Josep, i també a la Rut i a la Maria, filles 
d’ambdós, per la vostra generositat.

Mn. Enric

l’agrupació Parroquial està de festa

El diumenge 2 d’octubre es va celebrar el Dia del Soci del Casal Sant 
Grau. Unes 250 persones es van aplegar en aquest acte que organit-
za cada any el Casal Sant Grau, i que serveix per reunir la majoria 
d’associats en un dinar i, tot seguit, gaudir de la música i el ball a 
l’Espai la Pineda. El Casal Sant Grau en els darrers mesos està oferint 
diverses i noves activitats que us animem a seguir, a demanar-ne in-
formació i a participar-hi. El Casal de Gent Gran Sant Grau està obert 
cada tarda de dilluns a diumenge al Centre Cívic de Sant Gregori.

Dia del soci del casal Sant Grau
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C A S A L   D ’ A V I S

Com és habitual, un grup de 28 persones vin-
culades al Casal Sant Grau varen fer un viat-
ge durant la primera setmana de setembre. 
Enguany el destí elegit va ser Praga, Viena, 
Bratislava i Budapest, aprofitant a més per 
visitar Karlovy Vary, magnífica ciutat bal-
neari; Pilsen, on es fabrica la cervesa Pils-
ner Urquell, i Ceske Budejovice, totes tres 
ciutats a la República Txeca,
Varen ser vuit dies de viatge molt aprofitats, 

tant per l’adequació dels horaris del avions, 
que ens varen permetre aprofitar perfecta-
ment el primer i últim dia de viatge, com 
pel destí elegit, tota vegada que les ciutats 
visitades ofereixen un gran tresor arquitec-
tònic per descobrir i estan emmarcades en 
paisatges ben diversos i interessants.
Des d’aquesta plana no farem un diari de 
viatge, però se n’ofereix una petita mostra 
gràfica, limitada per l’espai.

casal Sant Grau

Budapest.

Palau Belvedere de Viena.

Rellotge astronòmic de Praga.

Escoltant explicació.

Salutació del Dia del Soci de la presiden-
ta del Casal Sant Grau, el regidor Josep 
Nadal i de l’alcalde Quim Roca.
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Estiu x Joves & nits fresques Joves

És una de les èpoques de més intensi-
tat en activitats amb els joves, ja que és 
quan disposen de més temps d’oci per 
poder participar en les activitats pro-
gramades des de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Enguany hem comptat amb set joves que han 
pogut treballar en els diferents serveis muni-
cipals.
Hem tingut dos joves a la brigada municipal, 
un jove a Cal Bolet i un a promoció econò-
mica; un jove al Centre de BTT, un jove a la 
Biblioteca i un altre a la Llar d’infants Els Es-
carlets... Cadascun d’ells ha realitzat tasques 
diverses adaptades a cada lloc de treball.
És un projecte que any rere any intentem anar 
millorant amb l’objectiu de poder anar ampli-
ant el nombre de places i fer alhora que els 
joves participants adquireixin uns coneixe-
ments reals sobre el mercat laboral, des del 
procés de selecció fins al de contractació.
Enguany, com a novetat, els joves van poder 
preparar-se la entrevista prèviament, amb 
l’objectiu d’analitzar aquelles qüestions a po-
tenciar i les que s’havien de millorar. 

En col·laboració amb l’empresa que gestiona el Casal d’estiu de Sant Gregori, que enguany 
ha estat Tot Oci, hem preparat el projecte de pre-monitors, com s’ha fet durant els darrers 
anys. Un projecte que s’adreça als joves de 14-16 anys amb l’objectiu d’iniciar-los al mon 
del lleure.

Com és natural, un dels actes més esperats de la festa major és l’elecció de la Pubilla i de 
l’Hereu de Sant Gregori, dos joves del poble que ens representaran en diferents actes institu-
cionals i activitats organitzades al municipi.
Enguany, els escollits durant el sopar de la festa major van ser la Maria Tarrés Gómez i en 
Jordi Oliveras Garriga, de Sant Gregori. Els felicitem per haver aconseguit les màximes 
votacions i agraïm la participació de tots els joves que hi van prendre part. SE
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BriGaDa JoVE ProJEctE PrE-MonitorS

l’HErEU i la PUBilla DE Sant GrEGori 2016
ioga en família

El dissabte 24 de setembre encetàvem les 
activitats de l’oferta cultural amb Ioga 
en família, una activitat que va comptar 
amb gairebé una trentena de participants 
i que va tenir una molt bona acollida.
Aquesta és la primera d’un seguit de 
propostes de caràcter familiars pensades 
perquè hi participin pares i fills conjun-
tament, ja que compartir experiències en 
família és la millor manera de reforçar 
les relacions i enfortir els llaços d’unió 
entre els seus membres. Aquestes acti-
vitats tenen un logotip específic perquè 
sigui més fàcil identificar-les. 
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Una nova temporada 
cB Sant GrEGori

Fa pocs dies que hem iniciat una nova temporada. Després d’un es-
tiu llarg, calorós i carregós, tot torna a la rutina, a la normalitat. 
L’escola ja funciona a ple rendiment, i al pavelló tots els equips han 
iniciat amb normalitat els seus entrenaments i, alguns, les seves 
competicions.
Començar una nova temporada, com començar un nou curs esco-
lar, és com obrir una llibreta nova, en blanc, que al llarg dels dies 
d’entrenament i de partit anirem omplint. 
Començarem per apuntar a la primera plana d’aquesta llibreta el 
nom de tots els companys de l’equip i el de l’entrenador. Potser 
tots serem vells coneguts de la temporada anterior, però probable-
ment algú o alguna hagi arribat de nou, i el mateix pot passar amb 
l’entrenador o entrenadora. A la primera plana ens hi posarem tots, 
perquè en primer lloc som un club amb molts equips i en el qual tots 
ens hem d’esforçar per entrenar fort i bé per tal de gaudir del bàs-
quet, per divertir-nos, per competir noblement i, si és possible, per 
poder fer els millors resultats.
Cada equip del club tindrà el seu espai en aquesta llibreta i cada 
equip escriurà la seva plana. No importarà l’ordre dels equips i quin 
escriu la primera o la darrera plana, ja que tan important serà el 
que escriu amb dificultat i amb alguna falta com aquell que escriu 
amb lletra cal·ligràfica. Des de l’escoleta fins als equips sèniors del 

club, tots han de fer de manera que a finals de temporada puguem 
presentar una llibreta ben bonica i presentable, amb els deures fets, 
amb poques taques i guixades en forma de lesions i problemes, i de 
la qual tothom estigui satisfet i orgullós: els jugadors i jugadores, els 
seus entrenadors, la junta directiva, tots els pares i mares i tots els 
amics del Club Bàsquet Sant Gregori.
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L’Agrupació comença la temporada 2016-2017 amb diverses nove-
tats, però amb la mateixa il·lusió i ganes de seguir treballant en la 
filosofia d’aquest Club: fomentar la formació de jugadors per davant 
dels resultats, seguint així amb el treball dut a terme durant tantes 
temporades amb en Carles Saló al capdavant.
Aquest exercici tindrem el mateix nombre d’equips que la tempora-
da passada, un total de 21: 19 de futbol base i dos de futbol amateur. 
Per tant, la configuració dels equips quedarà de la següent manera: 
3a Catalana, 4a Catalana, Juvenil A i B, Cadet A i B, Infantil A, B 
i C, Aleví A, B, C i D, Benjamí A, B i C, Prebenjamí A, B, C i D 
i Escoleta. El Club està format per 350 membres tenint en compte 
totes les categories. Sense cap dubte, això és una alegria per a tots 
nosaltres, en veure la il·lusió i ganes de treballar de tants futbolistes. 
Cal destacar que també s’està treballant en la millora de la metodo-
logia de treball, fomentant així que els entrenadors de l’Agrupació 
es formin en aquest àmbit.

Pel que fa a les instal·lacions, les obres del nou bar segueixen 
avançant. En Jaume s’ha fet càrrec de l’antiga zona de bar a l’espera 
que finalitzin les obres i pugui utilitzar-la. Ell també s’encarregarà 
del manteniment de les instal·lacions. Un canvi que vindrà lligat 
amb la celebració de partits del Club els diumenges al matí, que 
permetrà alliberar l’acumulació de partits en una sola jornada.
Una altra figura nova és la de Manel Romera, que substitueix José 
Luís “Titi” com a delegat de camp i encarregat de tenir a punt els 
equipaments de cada equip. 
Pel que fa al camp d’entrenament de futbol 7 de gespa natural, 
s’espera que en un futur s’hi pugui col·locar gespa artificial per tal 
que es pugui dur a terme l’activitat esportiva en les millors condi-
cions possibles. Mentrestant, s’han iniciat les reformes en els ves-
tuaris i la façana principal per tal de millorar-ne les condicions. Des 
de l’Agrupació us animem a venir al camp a gaudir d’aquesta tem-
porada!

aGrUPaciÓ ESPortiVa Sant GrEGori

Mirem al futur
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clUB cicliSta Sant GrEGori - El llÉMEna

clUB D’EScacS Sant GrEGori

activitats club ciclista

El club Escacs Sant Gregori
al torneig de Vilobí d’onyar

Benvolguts veïns,
Aprofitem l’oportunitat que ens dóna la revista 7en1 per comuni-
car-vos que el Club Ciclista Sant Gregori – El Llémena ja ha acabat 
la seva temporada d’activitats.
Després de la 3a Sant Grau Xtrem Run, la nostra cursa de muntanya, 
amb la participació de més de 200 persones, entre adults i nens, el 18 
de setembre passat vàrem realitzar la 2a Sant Grau Xtrem BTT, cur-
sa que aquest any entrava dins el Trofeu Olympia BTT – XV Copa 
Gironina, la primera de sis proves que agrupen aquest campionat.
Vàrem comptar amb la participació de 61 nens i nenes a les diverses 
curses de promoció, en circuits de 500 metres i 2 quilòmetres, i de 
155 adults, que varen córrer els circuits més llargs, de 11, 19 i 30 km.
Tanquem la temporada agraint als nostres col·laboradors el seu su-
port i, sobretot, donant gràcies a tots els voluntaris que hi aporten la 
seva ajuda per tal que aquestes proves es puguin realitzar.

Ara ve el temps per descansar i, sobretot, per entrenar, de cara a 
l’Oncobike, prova solidària BTT que es realitzarà a Sant Gregori i a 
tota la Vall de Llémena.
L’Oncobike consisteix en una prova de 200 km per a equips de 
sis persones, en la qual sempre hi ha d’haver dos membres de 
l’equip, com a mínim, en moviment. Tots els diners recaptats 
aniran a la Fundació Oncolliga Girona. En trobareu més infor-
mació a www.oncobike.com.
A tots aquells que gaudeixin de la pràctica esportiva a Sant Gre-
gori i a la Vall del Llémena, us invitem a adherir-vos a nosaltres o 
a seguir-nos. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a ccsant-
gregori@hotmail.com o busqueu-nos al Facebook per C. C. Sant 
Gregori!

la JUnta

El club d’escacs Sant Gregori ha tornat a començar les seves activitats 
després de les vacances d’estiu. Com cada any, els divendres a la tarda 
comencem les classes per als nens, i després ens trobem els adults.
Aquest setembre hem jugat el torneig de Vilobí per equips. És un cam-
pionat en què hi ha importants premis –l’equip guanyador s’endú 1.000 
euros–, i és per això que hi participen els millors equips de Catalunya, 
així com diversos grans mestres internacionals. El campió del torneig 
va ser el Sant Josep de Badalona. En segon lloc, va quedar el Peona i 
Peó, de Barcelona. El tercer classificat va ser el club d’escacs Olot. El 
club d’escacs Sant Gregori va acabar en 16a posició.
D’altra banda, durant els mesos de tardor es juga el campionat territorial 
d’escacs a Banyoles. Hi participaran en Rafael Garcia i l’Antoni Foix.

Rafael Garcia, jugant amb la mestra internacional femenina Patri-
cia Llaneza al torneig de Vilobí.
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A la vesprada, les boirines de Sant Grau comencen a davallar, si-
lencioses i distretes, sobre la quietud dels conreus amb prou feina 
il·luminats per la feixuga llum d’uns fanals intermitents i mal ali-
neats, que ens duen cap a l’entrada d’una vall enfosquida de pensa-
ments i esbojarrada d’història. És la vall de Llémena, aquella en la 
qual transita l’esperit errant dels predecessors de les llibertats i dels 
drets fonamentals, els quals varen inundar de sang els fets i de tinta 
les fulles que a partir d’aquell moment s’anirien escrivint en el llibre 
de la història.
A mesura que t’endinses en el clamor sord d’aquests paratges, no et 
pots sostreure al desig de respirar aquell mateix alè, que es manté 
intacte a través dels anys i dels segles, i que supura pels porus de les 
pedres, dels arbres i, és clar... de les persones. Ens trobem immedia-
tament subjugats per una crònica exacerbada de sentiments arrelats, 
de memòries indisciplinades que es rebel·len contra l’oblit, de fonts 
inspiradores que brollen de les deus més esperançador es que la con-
dició humana sol utilitzar en escriure les seves memòries.
En aquest indret, proclamada metàstasi entre el Gironès i la vulca-
niana i passejada terra garrotxina, s’hi asseu en tron majestuós el 
record tàcit i primitiu d’uns ideals alliberadors que varen servir per 
sembrar i germinar aquests i d’altres camps, envaïts per les sements 
que els vents i els corrents diàfans del pensament humà es varen 
encarregar de propulsar.
Havia pujat fi ns al cim del Cap sa Creu, pel camí que va de Llorà a 
Sant Gregori, descrivint amb passes trèmules i forçades la trajectòria 
agresta que circumval·la la riera que li dóna el nom. Assegut en una 
pedra plana, em desposseeixo de tot el meu bagatge i m’inclino cap 
a una planta que sembla demanar-me que la fl airi.
Al mateix temps intento desfer-me d’aquest ostracisme obligat de la 
societat envers la natura, d’aquesta dependència materialista que a 
tots, en més o menys grau, ens nega a nosaltres mateixos i a la nostra 
realitat animal, i m’imbueixo en el reposat llegat de tranquil·litat 
en què es basa el nostre ideal de felicitat no conjuntural, és a dir: 
aquella que no prové de les circumstàncies que ens envolten, sinó 
de nosaltres mateixos.
Finalment, abstret en la contemplació d’aquell estat d’ànim induït, 
vaig sentir com l’essència de la consciència mateixa feia fi ligranes 
mortals per no desaparèixer i mantenir l’estat de vigília. Però no ho 
aconseguí.
No sé quant de temps hauria passat, que un estrèpit sobtat em va 
tornar al món dels vius.
—Au va, Pere Joan! Anem cap a Girona!
—Pere Joan? –em vaig preguntar a mi mateix, al temps que 
m’observava les vestes i m’adonava que aquestes havien canviat 
sorprenentment, ja que semblaven les pròpies d’un home d’un altre 
segle, d’una altra realitat.
—La reina ens espera –va afegir amb to apressat i poc conciliador la 
veu d’aquell camperol, que deuria tenir uns trenta anys.

—Que ens espera? Per què fer?
—T’has donat un cop al cap i ja no te’n recordes ni del que hem 
vingut a fer. Au, va! Ensella el cavall, que marxem. Ja recuperaràs 
la memòria pel camí.
Encara no havia despertat la consciència a aquella nova realitat que 
m’engolia, que al mateix instant em vaig veure col·locant-me les 
polaines i situant-me damunt de l’equina bestiola.
—Hem d’arribar a la Força Vella abans que es faci de nit –va comen-
tar un altre individu sorgit de la feréstega espessor—. En Verntallat 
ens espera amb impaciència.
Em vaig limitar a seguir-los amb la cautela que el moment recoma-
nava, i a poc a poc vam anar deixant enrere aquell camí de pedres, 
que, per cert, estava molt canviat des del moment en què l’havia 
trepitjat feia una estona, abans de quedar-me adormit.
Tanmateix, la frescor hivernal que m’obligava a romandre abrigat 
havia desaparegut, i més aviat es traslluïa un clima primaveral més 
propi d’altres mesades.
—En quin mes som? –vaig esforçar-me a preguntar.
—Al maig.
—Al maig? De quin any?
—El cop que t’has donat deu haver estat molt fort! Del 1462, és clar!
Seguidament acabàrem de recórrer els camins i senderis que ens 
apropaven al poble i allà ens vam trobar amb d’altres vailets, pa-
gesots tots ells, vestits amb igual traça que nosaltres; tots excepte 
un: Francesc de Verntallat, cavaller conegut de les terres d’en Bas, 
d’estatura entre mitjana i alta, espatlles amples, nas gruixut i ganyo-
ta de reticència.
—Pere Joan, per fi ! —va prorrompre amb un somriure sincer i ge-
nerós aquell home de caràcter reservat—. Pensava que no arribaríeu 
mai.
—El nostre jove caporal ha perdut la memòria —es va afanyar a 
propagar aquell que feia una estona que m’havia despertat ventant 
una coça al fardell on jo reposava el cap.
Verntallat va redreçar les seves desdibuixades faccions cap a unes 
altres més íntimes i endevinades de complicitat.
—Caporal? A partir d’aquest instant l’haureu de tractar de capità. 
I pel que fa al que m’acabeu de comentar, a això se’n diu “ser pre-
vingut”, ja que qui res recorda res no amaga i res no ha d’explicar.
I encara no va acabar de dir-ho que em va agafar per les espatlles 
i se’m va fondre en una germanor que mai no havia experimentat, 
almenys amb ningú del meu temps, és clar. 
—Ja saps el que has de fer, oi? Agafaràs aquest centenar d’homes i 
faràs entrada a Girona. Un cop allà, aniràs al palau del bisbe, on resta 
protegida la reina Joana amb el seu fi ll, l’infant Ferran, i et posaràs al 
seu servei, donant suport als més de quatre-cents homes que vetllen 
per la seva seguretat dins la Força Vella. Nosaltres, per la nostra 
banda, seguirem instal·lats a fora les muralles, procurant tota classe 
de malifetes als assetjadors, que el diable se’ls endugui!
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LA FRANJA DEL TEMPS
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Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local

Butlletí d’informació municipal núm. 53 - Octubre de 2016

Butlletí d’informació Municipal Núm. 53 - 3r trimestre de 2016

SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Àfri-
ca Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat, Lídia Vidal i Juventench, 
Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M. Serra i Noguer, Enric Forés 
i Reverté, Cristina Ribas Casademont, Oriol Pellicer i Sabrià i 
Paula Martos i Garcia.

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU 
i del Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP – PA, 
acorden aprovar inicialment la modificació 1 2a fase, del Pla d’Orde-
nació Urbanística municipal vigent a Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’adhesió a l’Acord comú 
de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya 
de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta en 
l’acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del 
dia 8 de juliol de 2016.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i del 
Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP – PA, acorden 
aprovar l’annex al conveni subscrit amb els promotors del Pla Parcial de 
Can Serra que temporitza els pactes establerts i en preveu la finalització.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar provisionalment el Pla Es-
pecial Urbanístic supramunicipal que preveu la construcció d’una pas-
sarel·la sobre el riu Ter entre els municipis de Bescanó i Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se a tots els àmbits de 
treball del calendari bianual – Pla de Treball 2016-2017 de la Manco-
munitat de la Vall de Llémena.
Els reunits, per unanimitat, acorden determinar que les festes locals 
en tot el municipi de Sant Gregori durant l’any 2017 siguin el dia 
17 de juliol, dilluns de la Festa Major i el dia 25 de juliol, dimarts, 
festivitat de sant Jaume.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU 
i del Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP – PA, 
acorden aprovar l’expedient 3/2016, de modificació de crèdits del 
Pressupost Municipal de 2016 i la modificació del Pla Financer de les 
Inversions que aquesta modificació pressupostària comportarà.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els criteris que hauran de 
servir per aplicar els barems en les peticions de subvencions a ator-
gar a les diferents entitats del municipi, obrir la convocatòria per tal 
que les entitats intestades puguin formular la sol·licitud corresponent 
i modificar les bases d’execució del pressupost en el sentit que les 
quantitats consignades com a subvencions a entitats estiguin regula-
des pels criteris aprovats.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de la CUP 
– PA i del Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de CiU, acorden 
aprovar la moció per a l’aprovació de l’objectiu que els salaris dels 
empleats municipals siguin d’un mínim de 1.000 euros mensuals.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup d’ERC-
AM l’abstenció del Grup de CiU i el vot en contra del Grup de la 
CUP – PA, acorden aprovar que es mantinguin els retrats de tots els 
alcaldes a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Gregori i que 
s’identifiquin els alcaldes que van exercir el seu mandat durant la dic-
tadura franquista mitjançant una inscripció clara i visible que indiqui: 
«Alcalde designat pel règim franquista de forma no democràtica», 
juntament amb un text més ampli.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar que quan es facin obres 
s’eliminin les barreres arquitectòniques i/o que es posin a disposició 
els mitjans necessaris perquè les persones amb discapacitat o mobilitat 
reduïda puguin accedir a la primera planta de l’edifici de l’Ajuntament.
Sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Àfri-
ca Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat, Lídia Vidal i Juventench, 
Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M. Serra i Noguer, Enric Forés 
i Reverté, Cristina Ribas Casademont i Oriol Pellicer i Sabrià i 
Paula Martos i Garcia.

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i 
l’abstenció del Grup d’ERC-AM i del Grup de la CUP – PA, acorden 
aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Sant Gregori corres-
ponent a l’exercici econòmic de 2015, integrat per l’Estat i comptes 
anuals de l’Ajuntament i l’Estat i comptes anuals de la Societat Ser-
veis Municipals de Sant Gregori SA.
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Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se al servei E-notum del 
Consorci AOC com a plataforma de notificació electrònica de les co-
municacions emeses per l’Ajuntament de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la modificació del regla-
ment que regula l’abocament d’aigües residuals al municipi de Sant 
Gregori i a la depuradora del polígon industrial de la Joheria.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni que s’ha de 
subscriure amb la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut 
de la Generalitat, per a la gestió dels serveis mínims de competència 
local en matèria de Salut Pública.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU 
i del Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP – PA, 
acorden aprovar provisionalment la modificació de les taxes i preus 
públics: núm. 2.6 d’ocupació de la via pública amb parades, barraques, 
casetes de venda i altres i la núm. 3.5 per a la prestació del servei de 
llar d’infants.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i del 
Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP – PA, acorden 
incoar l’expedient per alienar la parcel·la sobrera de via pública per 
venda directa al propietari que hi confronta, aprovar la valoració de la 
finca objecte d’alienació efectuada pel tècnic municipal i donar audièn-
cia als legals representants de Comercial de Serveis Alimentaris, com 
a interessats en l’expedient d’alienació directa de la parcel·la sobrera.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció sobre la pobresa 
energètica.
Els reunits, per unanimitat, acorden emetre una condemna ferma i 
contundent de la dictadura franquista i dels crims comesos per aquest 
règim i donar suport a la proposició de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme, que està en tràmit al Parlament de Catalunya.
Els reunits, per unanimitat, acorden instal·lar un aparcament per a bi-
cicletes al CAP Llémena Sant Gregori i revisar els aparcaments del 
poble per garantir les places necessàries segons els usuaris.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 20 de juny de 2016

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, adjudiquen una parada en el mercat muni-
cipal de Sant Gregori, amb aplicació dels beneficis previstos vigents 
per als productors del municipi.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents 
en concepte de parades ambulants del mercat municipal de Sant Gre-
gori exercici 2016.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els llocs de treball de 
l’Ajuntament de Sant Gregori que impliquen contacte habitual amb 
menors i també els llocs de treball que, per ubicació, funcions i/o tas-
ques específiques, poden considerar-s’hi afectats i que són els relaci-
onats amb Cultura, Ensenyament, Joventut i Esports, i comunicar als 
empleats públics afectats la necessitat de facilitar el model aprovat de 
declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència 
ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la qual hauran 

d’aportar degudament complimentada i signada.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar una parcel·la d’hort so-
cial.
Els reunits, per unanimitat, acorden que el municipi de Sant Gregori 
s’adhereixi a l’acord marc de subministrament de gas natural destinat a 
les entitats locals de Catalunya per un termini de dotze mesos.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar diferents sol·licituds per 
tal de poder ubicar una parada de fira o atracció a la festa major de Sant 
Gregori del dia 15 al dia 18 de juliol de 2016.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases específiques per 
a la creació d’una borsa de treball per a la contractació de personal 
laboral temporal de monitors/es de gimnàstica artística per a l’àrea 
d’Esports del municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat per 
a les tasques de reposició del vidre del gimnàs del pavelló del municipi 
de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar a l’empresa Serveis Gi-
rona SL l’obra de climatització d’una part de la llar d’infants municipal 
i gimnàs del pavelló municipal de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’aïllament acús-
tic del gimnàs del pavelló municipal de Sant Gregori a l’empresa Apli-
cacions Audiovisuals SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els criteris de senyalit-
zació direccional privada fora del nucli urbà de Sant Gregori i en el 
polígon de la Joheria nord i sud.
Els reunits acorden atorgar al Club de Tennis de Sant Gregori la quan-
titat de 500,00 euros per sufragar en part les despeses del foment de 
l’esport a través de la pràctica del tennis.
Els reunits acorden atorgar a l’Ampa CEE Font de l’Abella la quantitat 
de 400,00 euros per sufragar en part les despeses del casal d’estiu d’un 
infant de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden declarar necessària la adquisició 
de 220 m2 de terreny situats al costat de l’actual accés del Grup Planas 
de Domeny, aprovar la valoració efectuada pel tècnic municipal i apro-
var el document privat d’adquisició del terreny.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’expedient de Brigada 
Jove 2016 desenvolupat dins el Pla Local de Joventut del municipi.
Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2016

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de col·labora-
ció amb Càritas Diocesana per la incorporació del Servei d’Orientació 
Sociolaboral a la borsa de treball de Sant Gregori per atendre persones 
vulnerables amb un tècnic amb dedicació de 5 hores setmanals.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents 
en concepte de recollida d’escombraries i clavegueram corresponent al 
primer semestre de 2016.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el model d’enquesta del 
servei de la Llar d’infants municipal “Els Escarlets” de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Associació Juvenil Salsa Jove.



R E S U M  D E L S  A C O R D S  D E L  P L E  I  D E  L A  J U N T A  D E  G O V E R N  L O C A L

3Butlletí d’informació municipal núm. 53 - Octubre de 2016

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost, el plec de 
clàusules administratives i l’expedient de contractació per a la forma-
ció d’un aparcament a la cruïlla del carrer Joan Maragall amb l’avin-
guda Girona de Sant Gregori.
Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2016

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut concedit per import 
de 9.000,00 € a l’empara de la convocatòria d’ajudes del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Ca-
talunya per a la prevenció d’incendis forestals i restauració potencial 
forestal, anualitat 2015, línia 5.3.1b per a la millora de vials aptes per 
a vehicles d’extinció d’incendis.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Giro-
na i acollir-se a la convocatòria de la subvenció per a les despeses de 
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal curs 2015-
2016 amb destinació a la llar d’infants Els Escarlets.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
per part de la Diputació de Girona per import de 1.086,69 € a l’empara 
de la convocatòria per al suport programa d’activitat fisicoesportiva 
per a municipis de menys de 5.000 habitants.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’aportació financera de 
10.000 euros compresa entre els anys 2018-2023 al projecte LIFE 
ConnecTer condicionada a la concessió de la subvenció de la proposta 
realitzada per part del LIFE NAT ConnecTer.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els criteris i el model nor-
malitzat de sol·licitud que regiran l’atorgament d’ajudes per a la for-
mació ocupacional a Sant Gregori per part de l’Ajuntament l’any 2016.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Sr. Thierry Xifra Nuixa 
la quantitat de 150,00 euros per sufragar, en part, les despeses de par-
ticipació en el torneig de futbol 7 que es portarà a terme al camp de 
futbol municipal de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Sr. David Oliveras Gar-
riga la quantitat de 150,00 euros per sufragar, en part, les despeses de 
participació en el torneig de futbol 7 que es portarà a terme al camp de 
futbol municipal de Sant Gregori;
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Sr. Jordi Oliveras Gar-
riga la quantitat de 150,00 euros per sufragar, en part, les despeses de 
participació en el torneig de futbol 7 que es portarà a terme al camp de 
futbol municipal de Sant Gregori;
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Sr. Arnau Casadevall 
Orri la quantitat de 150,00 euros per sufragar, en part, les despeses de 
participació en el torneig de futbol 7 que es portarà a terme al camp de 
futbol municipal de Sant Gregori;
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions a entitats i/o associacions sense finalitat 
de lucre que desenvolupin activitats culturals.
Els reunits, per unanimitat, acorden denegar una petició formulada per 
tal de disposar d’una parada a la Festa Major perquè es va formular 
fora de termini, i autoritzar una petició formulada atenent que es tracta 
d’una ampliació de la parada existent.

Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’adequació del camí lateral a 
la riera Llémena en un tram de 500 metres com a part de l’itinerari 
saludable del municipi de Sant Gregori a l’empresa Miquel Trias Puig 
– Excavacions Trias.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’adequació dels passos de vi-
anants del carrer de la Bruguera amb el carrer Rocacorba a l’empresa 
Miquel Trias Puig – Excavacions Trias.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de manteniment 
de la carretera de Constantins del municipi de Sant Gregori a l’empresa 
Transports Reixach SA.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de 
l’obra consistent en la construcció d’una pista pavimentada per a esde-
veniments al nucli de Constantins, redactada pels serveis tècnics mu-
nicipals, amb un import de 16.500,00 €, IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de 
l’obra consistent en la reforma dels vestidors del camp de futbol muni-
cipal de Sant Gregori, redactada pels serveis tècnics municipals, amb 
un import de 24.684,13 €, IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de 
l’obra consistent en la construcció d’una tanca als horts socials de Sant 
Gregori, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un import de 
1.652,89 €, IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per la rea-
lització de les tasques de polir el parquet de l’espai de gimnàstica del 
pavelló.

PROPOSTES URGENTS

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de 
l’obra consistent en la reforma dels banys de les escoles de Cartellà, 
redactada pels serveis tècnics municipals, amb un import de 11.825,43 
€, IVA no inclòs
Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2016

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar les següents subvencions 
concedides per part de la Diputació de Girona en matèria forestal per 
a les despeses de sega de marges en 6,5 km amb un import de ajut de 
377,14 € i per l’arranjament de camins en 6 km amb un import de 
1.392,52 €, així com també per a l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal amb destinació a la Fira del Pa i Xocolata per import de 
750,00 €.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a DipSalut i acollir-se, 
per a l’anualitat 2016, a la convocatòria referida al programa Pt10 
d’actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per a l’ade-
quació dels passos a nivell de vianants al carrer de Baix amb carrer 
Montseny de Sant Gregori per import de 3.485,58 € IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de formació d’un 
aparcament a la cruïlla del C/ Joan Margall amb l’Avinguda Girona a 
l’empresa Transports Reixach SA.
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PROPOSTES URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden que l’Ajuntament de Sant Gregori 
s’adhereixi al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assis-
tència financera local 2016, i sol·licitar a la Diputació de Girona un 
pagament per import de 30.847,63 euros, per compte dels crèdits que 
l’entitat té amb la Generalitat de Catalunya.
Junta de Govern Local de 22 d’agost de 2016

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, accepten les subvencions concedides per 
part de la Diputació de Girona per a inversió en maquinària per a la 
neteja i manteniment de carreteres i vies públiques, per nevades i gla-
çades, l’any 2016, per import de 14.583,35 € i per a l’accés a les noves 
tecnologies, l’any 2016, per import de 1.737,30 €.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per l’em-
presa Edisa Telecomunicacions SL per un import de 1.999,36 € IVA 
no inclòs per a l’adquisició i instal·lació d’unes càmeres de vigilància 
a l’equipament de la piscina municipal.
Els reunits, per unanimitat, autoritzen l’expedient per a la contractació 
d’un monitor/dinamitzador/a de l’espai jove Cal Bolet de Sant Gregori 
subjecte a règim laboral temporal a temps parcial, i aproven les bases 
que han de regir la seva elecció.
Els reunits, per unanimitat, accepten la subvenció concedida dins la 
línia 1 de la campanya del Pla a l’Acció exercici 2016, per import de 
1.166,40 €, per al programa de comptabilitat energètica.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a DipSalut i acollir-se 
per a l’anualitat 2016 a la convocatòria referent al Programa Pm07 per 
a la realització d’activitats de promoció de la salut.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
per part de la Diputació de Girona per import de 7.600,00 € a l’empara 
de la convocatòria per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, 
l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a 
la província de Girona, anualitat 2016.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de construcció 
d’una barana perimetral a la zona dels horts socials de Sant Gregori a 
l’empresa Transports Reixach SA amb un preu de 1.562,20 euros IVA 
no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra de la reforma dels vesti-
dors del camp de futbol municipal a l’empresa Prunell Vila Construc-
cions SL amb un preu de 23.683,19 euros IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de la reforma dels 
banys de les escoles de Cartellà a l’empresa Prunell Vila Construccions 
SL amb un preu de 11.542,66 euros IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de pavimentació 
d’una pista de Constantins a l’empresa Xavier Alsina SA amb un preu 
de 13.000,00 euros.
Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2016

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni entre l’Ajun-
tament de Sant Gregori i l’Associació de Caçadors de Sant Gregori 
que regularà la cessió de l’ús de la instal·lació ubicada a la zona de 
les Bigues.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni entre l’Ajunta-
ment de Sant Gregori i l’Agrupació Esportiva Sant Gregori que regu-
larà la cessió de l’ús de les instal·lacions del camp de futbol municipal 
i l’explotació del bar ubicat en el mateix recinte.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives que han de regir la licitació del servei d’as-
sistència i transport sanitari (ambulàncies) en les activitats participati-
ves, culturals, festives, esportives i socials de Sant Gregori i procedir a 
obrir-ne la convocatòria per a la presentació d’ofertes.
Els reunits, per unanimitat, acorden convocar l’elecció del jutge de 
pau i jutge substitut del municipi de Sant Gregori, obrint un termini 
de vint dies hàbils per tal que les persones que estiguin interessades i 
reuneixin les condicions legals ho sol·licitin mitjançant un escrit dirigit 
a l’Alcaldia.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’adequació de 
passos a nivell de vianants al carrer de Baix amb carrer Montseny de 
Sant Gregori a l’empresa Xavier Alsina SA amb un preu de 2.800,00 
euros IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el Pla Local de Joven-
tut del municipi de Sant Gregori per al període 2016-2020, aprovar el 
desenvolupament del projecte “Cal Bolet 2016-2020”, inclòs en el Pla 
Local de Joventut i adreçar-se al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i acollir-se a la convocatòria 
2016 de subvencions destinades a projectes d’activitats en l’àmbit de 
la joventut que els ens locals de Catalunya elaborin en el marc del Pla 
nacional de joventut de Catalunya.
Els reunits, per unanimitat, ratifiquen el decret de data 23 d’agost de 
2016 que aprova l’atorgament i pagament de les subvencions per a 
l’ADF Muntanyes de Llémena per al lloguer local i prevenció amb 
un import de 600,00 euros, pel Club Tennis Sant Gregori a compte 
de consignació de pressupost pendent de valoració amb un import de 
500,00 euros, per al Casal de la Gent Gran Sant Grau – Club Petanca 
per a l’adquisició equipament amb un import de 210,00 euros, per a 
l’Associació Lex 2 per la fira del disc amb un import de 500,00 euros 
i per a l’Ampa els Escarlets per consignació de pressupost amb un 
import de 485,00 euros.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Direcció General de 
l’Administració Local del Departament de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i acollir-se a 
la convocatòria del PUOSC període 2016-2017 dins la línia de mante-
niment, reparacions i conservació anys 2016 i 2017.
Els reunits, per unanimitat, acorden acollir-se a la convocatòria de sub-
vencions del SOC TSF/1911/2016, d’1 d’agost, sol·licitant l’adjudica-
ció d’un contracte en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta de model per 
a senyalització d’establiments d’interès turístic del municipi de Sant 
Gregori a la GI-531.
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Al Congrés dels Diputats som Convergència, al Parlament de Catalunya 
formem part de la coalició Junts Pel Sí (JxSí), el nou partit sorgit de 
l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de moment, 
es diu Partit Demòcrata Català (PDECAT), i a l’Ajuntament encara som 
Convergència i Unió (CiU), ja que l’any 2015 encara existia aquesta 
coalició. És el nom amb el qual ens hi vam presentar i, evidentment, 
l’hem de respectar durant aquesta legislatura municipal fins al maig de 
2019. En definitiva, un ball de noms que de ben segur que s’acabarà or-
denant, fruit de canvis importants al partit polític de Carles Puigdemont, 
d’Artur Mas, de Neus Munté, de Marta Pascal, de David Bonvheí, de 
Santi Vila, de diputats, d’alcaldes i alcaldesses, de regidors i regidores, i 
de moltes persones que se sumen a aquest projecte, que té un únic objec-
tiu: fer un gran país, una Catalunya millor. 

Nosaltres hi treballem des del municipi de Sant Gregori, i ho fem 
completant accions i projectes a través de l’equip de govern de CiU a 
l’Ajuntament de Sant Gregori, escoltant les persones i les seves pro-
postes, aportant solucions i portant a terme la tasca del dia a dia a Sant 
Gregori i a cadascun dels seus pobles. I com que la tasca és molta, sem-
pre podreu trobar a la web del grup municipal de CiU Sant Gregori tota 
l’activitat que portem a terme. Us animem a entrar-hi i a seguir-nos: 
www.ciusantgregori.cat

GRUP MUNICIPAL DE CIU A SANT GREGORI
Segueix-nos a: Facebook | Twitter | Instagram

No és només qüestió de nom

Projectes destacats
a Sant Gregori

 

L’equip de govern de CiU a l’Ajuntament de Sant 
Gregori ha impulsat un passeig adaptat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda paral·lel a la riera de Llé-
mena, entre la Pineda i les Bigues, a Sant Gregori. El 
nou tram de camí, d’uns 700 metres, s’ha adaptat amb 
l’amplada i els pendents adequats per al pas de cadires 
de rodes, i consta d’un pont de fusta per salvar el pas 

d’un rec al mig del camí. També s’han col·locat bancs, tanca de fusta 
en diferents punts, senyalització del camí i senyalització informativa 
de la fauna i flora de ribera. La partida de la inversió era de 18.000 
euros. Sovint pensem en la supressió de barreres arquitectòniques a la 
via pública i equipaments, punts molt importants també, però a més 
trobem altres llocs, a l’entorn natural, que són de difícil accés i que, 
ben adaptats, poden ser visitats per persones amb mobilitat reduïda, 
com en el cas de l’entorn fluvial de la Llémena.

L’Associació MIFAS s’ha encarregat de validar que el nou camí 
adaptat fos adequat per al pas de persones amb cadira de rodes.

Mobilitat



6 Butlletí d’informació municipal núm. 53 - Octubre de 2016

Un cop més, aprofitant l’espai que ens dóna aquesta revista, us fem arri-
bar l’actualitat del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament. Aquesta vegada voldríem fer esment a sis punts que conside-
rem clau.

1. Per fi tenim més i nous horaris de busos
Des del 12 de setembre el nostre municipi disposa de nous hora-
ris en la línia d’autobusos entre Sant Gregori i Girona. Una molt 
bona notícia per a tots els veïns i veïnes del municipi! I és just re-
cordar que aquesta ampliació d’horaris s’ha pogut dur a terme per 

una proposta del nostre grup que es va presentar al ple el setembre del 2015 
i que ha estat una petició demanada insistentment pels usuaris. En l’anterior 
legislatura ja ho havíem plantejat, però de manera sistemàtica les propostes 
havien estat refusades per l’equip de govern.
També en el procés participatiu vam haver de fer el seguiment de manera 
insistent, ja que la informació i els recursos que es van posar a disposició 
per poder participar eren escassos, tal com vam poder comprovar amb els 
nostres veïns i veïnes. Vam aconseguir que s’allargués el termini per parti-
cipar-hi tant online com presencialment a l’Ajuntament i a Cal Bolet, però 
des de l’equip de govern no es va voler fer una senzilla bustiada a totes les 
llars del municipi.
El que no hem pogut aconseguir ha estat la desviació en el trajecte per apro-
par els usuaris d’aquest servei públic al CAP Dr. Joan Vilaplana de Taialà.
Hi seguirem treballant.

2. Moció de suport a la proposta de llei de reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme
Al ple, també vam presentar una moció de suport a la proposició de llei de 
reparació de les víctimes del franquisme, que es va presentar al Parlament 
de Catalunya.
S’hi estableix que es declarin nuls els consells de guerra sumaríssims i que 
des de l’Estat es resisteixen a anul·lar. Quan la llei sigui aprovada, el Depar-
tament de Justícia de la Generalitat emetrà una certificació de nul·litat dels 
procediments i sentències.
Aquesta moció va ser aprovada per tots els grups municipals.

3. Moció sobre pobresa energètica 
Ens congratulem que els tres grups municipals a l’Ajuntament 
l’hàgim aprovat, i així poder mostrar el nostre compromís amb 
una moció presentada al Consell Comarcal per garantir l’accés 
als subministraments bàsics per part de totes les llars de la comar-

ca i, per tant, també de Sant Gregori.  
De la moció, destaquem el nostre compromís amb la col·laboració en la im-
plementació d’una exempció i/o bonificació de les taxes d’escombraries i al-
tres taxes per a les llars en situació de pobresa energètica. Paral·lelament, ens 
comprometem a implementar amb les companyies d’abastament d’aigües un 
sistema de preus socials en el subministrament bàsic per a totes les llars en 

risc d’exclusió. També demanem a les entitats bancàries una col·laboració 
en l’àmbit comarcal en la cessió de pisos buits per lloguer social per pal·liar 
els conflictes en matèria d’habitatge. I manifestem el rebuig de la suspensió 
del Govern espanyol de la Llei d’emergència social, tot sumant-nos a donar 
suport a la redacció de la nova llei.

4. Carril del Torrent Vidal fins a la Pineda i el del sector de la Torre a la 
Urbanització Pla de la Riba. Quan?

Des d’ERC Sant Gregori sempre insistim en el fet que s’han de 
millorar els carrils per als vianants del municipi i facilitar la 
circulació de les bicicletes. I així ho reflectíem en els últims 
programes electorals del nostre grup.

Tanmateix, en el programa electoral de CiU es prometia ini-
ciar un carril bici des del sector la Torre fins a la Urb. Pla de la Riba, i també 
arranjar el carril que va del Torrent Vidal fins a la Pineda. Atès que no hem 
vist cap avanç al respecte, en el ple de setembre vam preguntar en quin estat 
trobaven el nou carril bici i l’arranjament de l’altre. La resposta va ser tan 
contundent com simple: “De moment, ara les bicis tenen carrils alternatius, 
com les voreres o els mateixos carrers en què passen pocs vehicles”. La 
nostra sensació és que l’equip de govern no té cap prioritat pel que fa a l’ús 
de la bicicleta al nostre municipi, però sí que en té per arranjar voreres o fer 
noves rotondes.
És molt preocupant que, quan la tendència general en ciutats i pobles és fo-
mentar l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu com a mitjà de mobilitat 
per al dia a dia, en el nostre municipi tan sols es pensi a prioritzar l’ús del 
vehicle privat, fent les voreres més petites i realitzant obres per aconseguir 
més aparcaments.

5. Quan tindrem l’Institut definitiu?
En l’últim ple vam demanar a l’equip de govern que insisteixi al Departa-
ment d’Ensenyament per tal que es construeixi l’Institut definitiu. 
Se’ns va respondre que és un assumpte que continua sobre la taula però 
que els pressupostos per ara no ho permeten i que, de fet, es prefereix con-
tinuar amb la situació actual abans que els nois i noies hagin d’estudiar en 
barracons. 
És evident que compartim aquesta apreciació, però això no impedeix que 
ja s’hauria de treballar pensant en un futur no gaire llunyà, en què l’edifici 
actual no cobrirà ni de bon tros les necessitats dels nostres estudiants d’ESO.

6. Obertura de la pista de bàsquet del costat de la 
biblioteca durant els caps de setmana
Aprofitant el mateix ple del setembre, vam plantejar 

la possibilitat que s’obrís la pista de bàsquet que hi ha al 
costat de la Biblioteca, i que utilitza l’escola i l’Institut, du-

rant els caps de setmana, després que alguns veïns i veïnes ens 
demanessin aquesta iniciativa. L’equip de govern s’ha compromès a fer-ho, 
però recorden que primer caldrà restringir l’accés cap a l’escola.

ERC Sant Gregori a l’Ajuntament: repàs de la feina feta
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Onze de setembre
Com cada any per la Diada, al matí ens vàrem aplegar a la plaça del po-
ble al voltant de l’acte que organitzava l’Assemblea Nacional Catalana 
de Sant Gregori, juntament amb molts veïns del municipi.
Després dels parlaments i la interpretació de temes musicals es va can-
tar Els Segadors i va haver-hi coca i beguda per tothom de la mà de 
l’ANC. Creiem que és molt important que hi hagi entitats com aquesta 
al nostre municipi, i volem manifestar una vegada més tot el nostre 
suport.

Ple de setembre
Moció per a la instal·lació d’un aparcament per a bici-
cletes al CAP

El dia 12 de setembre vàrem presentar una moció al 
ple demanant que s’instal·lés un aparcament per a 
bicicletes a la zona del CAP perquè així els usuaris 
puguin deixar les bicis ben aparcades i no haver-les 

de deixar a la tanca o en un arbre. La moció va ser 
aprovada per unanimitat.

Aplaudim que l’Ajuntament, gràcies a la nostra proposta, hagi valorat 
la possibilitat d’instal·lar altres aparcaments de bicicletes i revisar al-
tres llocs del poble on facin falta.

Venda d’un terreny municipal al propietari de la 
parcel·la adjacent, l’exalcalde Joaquim Vidal

L’equip de govern va portar al ple del dia 12 de se-
tembre una proposta per fer una oferta per vendre 
un tros “sobrer” de zona verda de 172,98 m2 del 
Pla Parcial “Can Serra” al propietari de la parcel·la 
que confronta, l’exalcalde Joaquim Vidal. Tal com 

preveu la llei, l’Ajuntament, després d’aquest ple, 
hauria de fer la proposta al propietari per si està interes-

sat a comprar aquest terreny per un total de 31.000 €. Un cop venuts 
deixarà de ser zona verda i serà edificables.
En aquests moments desconeixem si el senyor Vidal ha acceptat o no 
l’oferta, però el preu que se li ofereix és d’aproximadament 180 €/m2, 
un preu adequat segons el criteri de l’equip de govern i dels regidors 
d’ERC.
Entenem que si el propietari de la parcel·la accepta l’oferta s’haurà po-
gut especular a costa d’uns terrenys municipals. A banda del preu, que 

considerem insuficient, veiem inapropiat que un exalcalde es pugui 
beneficiar d’una operació d’aquest tipus, i pensem que és important 
fer-ho públic.
Per aquests motius vàrem votar, en solitari, en contra de la moció. 
D’altra banda, vam creure oportú fer una quinzena de preguntes a 
l’alcalde sobre diverses operacions immobiliàries entre l’Ajuntament i 
aquesta persona des de la dècada dels vuitanta fins avui. Esperem que 
l’equip de govern ens doni resposta a tot.

Defensem la pública
En solidaritat amb les 27 persones que van ser pro-

cessades de forma aleatòria per participar en mo-
bilitzacions en defensa de la universitat pública 
l’any 2013 a la UAB, ocupant de forma simbòli-
ca i pacífica el rectorat de la mateixa universitat, 
un espai de totes les estudiants, vam presentar 

una moció la qual donava suport a la campanya 
#Som27, creada per donar suport institucional a les 

afectades i reivindicar el legítim dret a manifestació i mobilització i 
defensar una educació pública de qualitat i on tothom hi tingui cabuda.
D’una banda, els convergents, contràriament a la moció aprovada al 
Parlament de Catalunya amb l’objectiu de garantir la moratòria al 3+2 
i avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, van 
votar en contra de l’educació pública, gratuïta i de qualitat davant de 
l’elitització i la privatització.
Haguéssim pogut aprovar la moció eliminant, com ens va proposar 
CiU, el primer punt de la moció, on diu textualment que l’educació 
pública, gratuïta i de qualitat s’ha de defensar davant dels intents 
d’elitització i de privatització, però per a nosaltres això no és nego-
ciable.
Des d’Esquerra van argumentar que estan en contra de l’ocupació sim-
bòlica d’espais i perquè no tenen clar que l’actuació dels mossos fos 
excessiva.

Altres 
Finalment volem deixar constància que hem demanat explicacions so-
bre el mal funcionament dels autobusos, que han deixat diverses per-
sones a terra en diversos dies de l’estiu.
Per acabar, moltes gràcies per les opinions, suggeriments i suport que 
ens feu arribar. De nou, també voldríem aprofitar aquest espai per ani-
mar-vos a assistir a les nostres assemblees i a seguir-nos o contactar 
amb nosaltres a través de les xarxes socials. 
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De seguida em vaig fer ressò del coratge d’aquell home que m’acabava 
d’estrènyer entre els seus braços com si fos un germà, o més encara: 
un fi ll. La seva mirada, absent a les observances dels seus soldats, 
s’havia tornat vulnerable, equidistant a la de qualsevol altre que no 
miri la mort amb indiferència, amb l’agreujant, però, que sap que el 
camí que segueix només el pot conduir cap a aquest destí fatal.
—O potser no! —em vaig dir a mi mateix, penedint-me de no haver 
estudiat prou bé la història dels remences quan tocava, i de no recor-
dar aquest moment concret del setge de Girona per part de les forces 
catalanes amb la fi  de fer captiva la reina Joana Enríquez i el seu fi ll, 
el futur Ferran el Catòlic.
Ja anava a partir quan...
—Pere Joan...
Vaig dirigir la mirada cap a ell, a l’espera d’una ordre concreta, 
potser.
—Quan vegis la reina, digues-li... —I la frase va fer mutis a 
l’instant—. No res. Ja l’hi diré jo quan venci els assetjadors.
I va girar-se de sobte, com si no volgués que es notessin les dues 
llàgrimes que intentaven néixer en els seus valents ulls, i el semblant 
se li tornà de nou tan fred com abans, com l’acer que lluïa la seva 
espasa virtuosa.
La Força Vella era un recinte murallat dins la mateixa ciutat, un re-
ducte fortifi cat en el qual la reina, tement per la seguretat del seu 
fi ll i per la seva pròpia, s’havia confi at a l’auxili i la protecció del 
centenar de remences de la muntanya de Girona i dels homes de Pere 
de Rocabertí, que en comanava més de quatre-cents.
En arribar al lloc, em vaig dirigir al palau episcopal, residència ac-
tual del bisbe Joan Margarit, que em va conduir fi ns a la presència 
de la reina Joana Enríquez.
—Majestat...
—Alceu-vos —em demanà amb promptitud, i de seguida s’encaminà 
cap a mi amb aquella soltesa i confi ança que requereixen les situa-
cions difícils en les quals poses la teva vida en mans d’algú altre—. 
Us dono les gràcies per socórrer-me en aquests moments tan delicats. 
El rei Joan II es troba batallant en les terres de ponent i no he tingut 
més sortida que acudir al favor del bisbe, i dels valents gironins que 
estan de la meva part, com he pogut corroborar sortosament.
Es tractava d’una dona encara jove, bella i envoltada de misteri, o 
almenys això és el que em va semblar. Amb el seu mirar desplega-
va un ventall d’intel·ligència allà on l’estenia, i semblava perdre’s 
en algun lloc interior quan la detenia en la meva afortunada perso-
na. “Realment, no podria ser res més que una reina”, semblava que 
comentaven els pensaments involuntaris en rebre aquella tan ben 
esmerçada mirada. 
—No és estrany que així sigui, majestat. La consideració que heu 
tingut amb els remences ha estat el que ha produït el vostre malestar 
amb les tropes de Barcelona, i ens correspon a nosaltres vetllar per 
vós, com molt bé dieu, en aquests moments “tan delicats”.
—Les forces catalanes, comandades per Hug Roger de Pallars, no 
trigaran a arribar per assetjar la ciutat.
—No us preocupeu, Verntallat es cuidarà de fer-los la vida impossi-
ble i d’obrir i mantenir les vies de comunicació amb l’exterior per tal 
que el setge no els resulti productiu.

La reina deixà anar un breu sospir i, apartant la mirada i regalant-me 
un delicat somriure, em va demanar que em retirés.
—Per cert, com us dieu?
—Pere Joan Sala, per servir-vos, majestat –vaig respondre, adonant-
me que havia recuperat del tot la memòria perduda, o almenys la de 
l’individu que creia ser.
Potser la reina va pensar que jo era molt jove per ser lloctinent d’en 
Verntallat, però res en la seva conducta ho va fer creure així. Tanma-
teix, va fer gala d’una gentilesa extremada en el tracte que vam tenir, 
si més no, tenint en compte que es tractava de la reina de Navarra i 
d’Aragó en persona.
Si bé era cert que la transigència de la monarquia envers els remen-
ces havia posat aquella en contra de les autoritats catalanes, no ho 
era menys que tampoc no s’havien compromès gaire amb la causa 
dels que ara amb tan afany els defensaven.
—Per què doncs en Verntallat no havia posat condicions a la seva, o, 
més ben dit, a la nostra participació en el confl icte?
Intentava respondre’m a aquesta pregunta que sovint se’m escapolia 
del pensament quan, sobtadament, la porta es va obrir i un criat em 
va acompanyar al que semblava que seria la meva cambra.
Al cap d’una estona arribà el bisbe, s’acostà cap on em trobava i 
es quedà una estona immòbil, com si esperés alguna confessió, o 
quelcom semblant.
—Reverendíssim Senyor —vaig dir-li—, voldria fer-vos una con-
sulta. Creieu possible que ara mateix jo no sigui aquí? Que tot plegat 
no sigui més que un somni imaginat, un traspàs de personalitat tem-
poral que, per alguna desconeguda raó, m’hagi suplantat en aquest 
cos i en aquesta època?
—Us referiu al dubte sobre la realitat que us envolta? Qui sap. Tot 
plegat potser no sigui més que un somni de Déu en el qual es veu 
tota la humanitat involucrada, o part d’ella, només.
—Ho dieu de debò?
—Déu ens ha donat llibertat per triar els nostres moviments en 
aquesta vida, i per tant la nostra actuació individual queda prou cla-
ra... Des del punt de vista teològic, és clar. Ara bé... Hi ha d’altres 
opinions.
—Voleu dir que acceptaríeu un altre punt de vista que no fos el re-
ligiós?
—Fill meu, realment crec que no tinc la necessitat existencial de 
contemplar altres punts de vista que els que mana la Santa Mare 
Església però, posats a rumiar... Tot és possible. Així que si teniu 
la necessitat d’explicar-me quelcom, podeu fer-ho tranquil·lament.
—Veureu, excel·lència, resulta que em trobava caminant pel bosc 
i em vaig adormir al costat d’un arbre. Tot de sobte m’he despertat 
en un altre temps i dins d’una altra personalitat. Era el mateix lloc 
però diferent.
Sobtadament un dels criats va demanar permís per entrar a l’estança 
on ens trobàvem i va xiuxiuejar quelcom a l’oïda del bisbe.
—L’exèrcit enemic ja ha arribat i s’està estenent per tot el contorn de 
la ciutat —em va comunicar aquest últim.
—Molt bé. Actuarem tal com havíem planejat.
Sortosament disposàvem de vies de comunicació amb l’exterior que 
restaven ocultes a simple vista, ja fos perquè eren sota terra o perquè 
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transitaven entre roques i matolls, permetent el pas d’un o pocs indi-
vidus sense que poguessin ser descoberts.
Amb aquests mitjans de comunicació ens mantindríem en contacte 
amb Verntallat i els seus homes, els quals es cuidarien d’obrir camí i 
forats amb els quals abastir d’aliments la ciutat durant el temps que 
pogués durar el setge. No cal dir que tot el pla defensiu estava traçat 
amb molta cura i que la confiança que ens imbuïa no podia ser més 
plena, almenys en els primers assalts que es produïssin, que, per cert, 
no es van fer esperar gaire.
Ens vam fer forts al recinte murallat del centre de la ciutat però, en 
canvi, a la resta del territori la població es trobava indefensa, i no 
van tardar a ser penjats els remences que s’hi van anar descobrint: 
una dotzena en la primera setmana.
Un gust a ranci em va sobrevenir a la boca i vaig haver d’escopir.
—El comte de Pallars haurà de pagar per això! —em jurava a mi 
mateix des de la torre de guaita en albirar en la llunyania i contem-
plar el perfil trist i decebedor de les execucions que s’havien anat 
duent a terme.
La nit queia sobre el difuminat perfil de cases, edificacions i campanars 
d’esglésies i convents, i un vel de fum blanquinós procedent de les 
rogents fogueres dels assetjants es feia ressò de la nostra tràgica situa-
ció. Vaig estar comanant la guarda nocturna i vaig ordenar que se’m 
fes sabedor de totes les novetats i incidències que s’anessin produint 
durant tots els relleus, per nimis que poguessin semblar. Mentrestant 
em distreia mirant per la finestra l’aparentment endormiscada ciutat.
—Capità –es va presentar el caporal al cos de guàrdia—. Hi ha uns 
petits punts de llum que es distingeixen en la negror de la muntanya. 
Sembla un grup d’homes que es dirigeix cap a un dels assentaments 
enemics.
—A quin? —vaig inquirir tot seguit.
—Al de la llera del riu.
—Serà cosa d’en Verntallat, segur. Val més vigilar, no fos cas que 
haguéssim d’ajudar-los. Comenceu a formar un escamot d’homes 
preparats per entrar en acció.
El noi es disposà a seguir les instruccions mentre jo em quedava allà, 
juntament amb d’altres remences, a l’aguait de la situació.
Amb l’arribada de l’alba, la claror va destapar la tragèdia dels sol-
dats apostats en aquell lloc inhòspit a la ribera de l’Onyar. Vaig re-
collir la manta que m’havia endut per fer la guàrdia i em vaig retirar 
a la meva cambra.
Semblava estrany com m’havia adaptat a la nova vida a la qual, tot 
de sobte, la ridiculesa del destí m’havia lliurat.
Vaig empentar la porta rere les meves espatlles, esperant sentir un 
cop en tancar-se, però només hi hagué silenci.
—Senyor bisbe! Disculpeu-me, no sabia...
El bisbe Margarit es va limitar a aixecar la mà en senyal de calma.

—No us preocupeu per mi. Preocupeu-vos millor pel vostre coman-
dant. Això s’ha d’acabar.
—Excel·lència... No sé a què us referiu.
—Això d’entrar i sortir d’amagatotis no pot ser bo per a ningú.
—Us referiu a Verntallat? Ha estat aquí? Com és que no ha dit res?
—Pregunteu-li a la reina Joana.
—A la reina? Què hi té a veure, ella?
I se’n va anar sense afegir res més, mentre es duia la mà a la boca en 
girar la seva cara rodona i bonhomiosa.
Vaig pensar que m’aniria bé anar a dormir, a veure si d’una vega-
da, quan em despertés, s’acabaria tota aquella inesperada història de 
remences, bisbes i d’infidelitats reials. Així que, sense pensar-m’ho 
dos cops, em vaig ben estirar, sense desvestir-me, sobre el confor-
table jaç que m’havia estat reservat. Vaig fer molta via a cloure els 
ulls, tot esperant que la pèrdua de la consciència i la total desconne-
xió amb el temps que suposa el dormir fossin suficients per tornar-
me al món al qual veritablement pertanyia.
No va resultar difícil caure en aquesta privació dels sentits, tan 
semblant a la mateixa mort, suposo, en què el temps deixa de ser 
percebut com a tal i només un record pla, lineal, com d’un retall 
momentani vist en una sola imatge, deixa constància del que ha re-
creat la ment mentre “no hi eres”. És l’entrada en aquesta dimensió 
de la qual no ens adonem i que només pot ser un vestigi del que hi 
havia abans de néixer, o pitjor encara, del que trobarem després de 
morir i que és capaç de dur-nos a altres universos intemporals, com 
el que ara estava manifestant la meva pèrdua de consciència. Un cop 
mort, tanmateix, el cervell ja no hi serà i, sense ell, les il·lusions que 
anomenem somnis no seran possibles; així doncs, què quedarà de 
nosaltres? Quines imatges percebrem llavors sense un cervell físic 
que ens les proporcioni? Quines vivències experimentarem a falta 
d’uns sentits dels quals la mort del cos físic ens ha privat?
No vaig tardar gaire a sumir tots aquests pensaments, que de vega-
des em turmentaven, en el sac profund i confús del son, esperant que 
el despertar clarifiqués amb el fruit del discerniment i, per fi, tornés a 
l’època en la qual realment em trobava jo... o el meu cos físic.
—Au va, Pere Joan! Anem cap a Girona!
—Pere Joan? —em vaig preguntar a mi mateix, al temps que 
m’observava les vestes i m’adonava que aquestes havien canviat 
sorprenentment, ja que semblaven les pròpies d’un altre segle, d’una 
altra realitat.
—La reina ens espera —va afegir, en to apressat i poc conciliador, la 
veu d’aquell home, que deuria tenir uns trenta anys.
—Que ens espera? Per què fer?
—T’has donat un cop al cap i ja no te’n recordes ni del que hem 
vingut a fer. Au, va! Ensella el cavall, que marxem. Ja recuperaràs 
la memòria pel camí.
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De nou, un cop passat l’estiu, el gimnàs obre 
les seves portes per formar, entrenar i ajudar 
a millorar a tothom qui vulgui formar part 
de l’escola esportiva de Gimnàstica Artística 
de Sant Gregori. Aquesta temporada l’hem 
començat amb molta il·lusió i amb mol-
tes ganes de seguir treballant amb la bona 
dinàmica del curs passat i amb l’objectiu de 
passar-ho molt bé, al mateix temps que mi-
llorem la tècnica i aprenem nous exercicis.
L’1 de setembre vàrem començar la pre-
temporada, ben merescuda, després de dos 
mesos de descans. Aquest any tenim millo-
res de condicionament del gimnàs, i la in-
corporació de noves entrenadores.

Ja som moltes les noves gimnastes que han 
començat aquest curs, però aquest any, com 
a novetat, també ens han començat alguns 
nens i nois interessats en la pràctica d’aquest 
esport. Volem remarcar que la gimnàstica 
artística es practica sense importar l’edat 
o el sexe. Especialment, el que es pretén 
millorar és l’elasticitat, la coordinació i la 
velocitat, perfeccionar el sentit del ritme, la 
intel·ligència emocional i, sobretot, adqui-
rir i potenciar la confiança en un mateix. 
Amb molt d’esforç i disciplina, els i les 
gimnastes que vulguin participaran de nou 
als campionats que organitzen els diferents 
Consells Esportius de la província de Gi-

rona i a les Finals Territorials i Nacionals 
que organitza la UCEC. Les entrenadores 
us anirem informant de totes les novetats 
que tinguem a través del grup del Facebook 
“Gimnàstica artística Sant Gregori”.
El pròxim 20 de novembre, al pavelló es-
portiu de Sant Gregori, ens podreu veure re-
alitzant una exhibició de dansa i acrobàcies 
a la X Fira del Pa i la Xocolata. No cal dir 
que hi esteu convidats!
Finalment, volem dir-vos que si us agrada la 
gimnàstica artística no dubteu a venir a veu-
re tot el que fem i, si us animeu, a provar-la!
 
lES EntrEnaDorES

GiMnÀStica artÍStica Sant GrEGori

Gimnàstica artística Sant Gregori
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Un casal diferent, únic i irrepetible on la 
música no ha faltat. Els últims dies de juny 
i tot el mes de juliol, molts nens i nenes 
van gaudir del Casal de Ball organitzat per 

Plagesport. Un casal on van aprendre balls 
nous, van viure experiències i, sobretot, 
van estar envoltats de bona gent i riures. 
L’energeia no va faltar cap dia!

PlaGESPort

Un estiu amb molt de ritme

5a Festa del Segar i Batre
Es va celebrar al veïnat de l’Argelaguet de 
Sant Gregori el 25 de juny (el segar) i el 9 
de juliol (el batre) amb una demostració de 
com es treballava el camp en la darrera fase 
del cultiu de cereal. El gra extret servirà per 

fer pa per a la Fira del Pa i de la Xocolata.
Com en cada edició, la demostració ha es-
tat organitzada per la Colla del Segar i el 
Batre de Sant Gregori, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Després d’uns mesos de treball en el pessebre, dono per acabats 
els oficis que tenia pensat representar-hi. En total són 22.
Amb algunes renovacions importants que al llarg del recorregut 
de la vostra visita anireu descobrint, cada any intento millorar-
lo, dintre les meves possibilitats.
Des d’aquí us convido a la inauguració del pessebre, que tindrà 
lloc a can Roseta de Cartellà el dia 8 de desembre de 2016, a les 
17 h, acompanyats per la Coral de Sant Gregori.
Farà el pregó el jove estudiant d’ESO Àlex Soriano Serbosa, 
guanyador del Premi Baldiri Reixach sobre treballs de recerca 
de Catalunya, inspirat en el meu pessebre.
L’Àlex rebé de mans de la Consellera d’Ensenyament el reco-
neixement pel treball «El miracle de la Vall del Llémena», on 
aprofundeix sobre «El pessebre de can Roseta».

rEMEi MUllEraS MaScarEll

El pessebre de can roseta

Pel Gran Recapte de Primavera, des del municipi de Sant Gre-
gori es van recollir fins a 573 kg de menjar, que aniran des-
tinats a les famílies que més ho necessiten. És per això que 
volem donar les gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que 
van fer possible organitzar la jornada, i a tota la gent del poble 
i de la vall que hi va col·laborar amb tot allò que bonament 
van poder. 
D’altra banda, val a dir que, per celebrar la festa de la Mare de 
Déu, aquest 8 de setembre, des del Rebost de la Vall del Llé-
mena vam fer una marxa popular fins a Ginestar. Tot i que va 
fer molta calor, vam acollir un elevat nombre de participants. 
Després de la Missa, hi va haver un petit esmorzar.

Gran recapte del rebost 
del llémena

FitaG 2016 (Festival 
internacional de teatre 

amateur de Girona)
Del 23 al 27 d’agost es va celebrar la setzena edició del FI-
TAG, un dels festivals icona de l’estiu a Girona, amb projecció 
internacional.
Companyies procedents de les nostres comarques, de diferents 
zones de l’Estat espanyol i d’arreu del món (Israel, Polònia, 
Ucraïna, Iran, Egipte, Senegal, Brasil, Uruguai, Xile, Argenti-
na...) varen representar els seus muntatges en diferents espais 
teatrals de Girona i en diversos municipis.
A Sant Gregori, a la Pineda, vam rebre la companyia La Lucièr-
naga-Once, de Madrid,  formada per actors i actrius cecs o amb 
discapacitat visual o auditiva, que van fer evident el seu alt ni-
vell artístic i tècnic amb una obra molt interessant: ¿Quién va?
Destino Hamlet: la gent d’IncreiXendo vam tenir la sort de po-
der compartir amb ells la seva passió pel teatre i vam poder 
constatar que la senzillesa i la humilitat no estan renyits amb 
la feina ben feta.
El dissabte 27 d’agost, IncreiXendo vam representar Cendra a 
la plaça de les Magnòlies, amb més de 170 espectadors. Hem 
estat representant aquesta obra en diversos teatres de les co-
marques gironines, en el marc de la Campanya de Teatre 2016 
de la Casa de Cultura de Girona.
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camp de treball
L’associació de joves El quaranta-dos se-
guim fent activitats a Sant Gregori. Una 
d’aquestes, com cada juliol, a la Festa Ma-
jor, és l’organització de jocs de cucanya 
per als infants.
A l’agost, hem gestionat un camp de treball 
organitzat per la Direcció General de Joven-

tut, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Gregori, de l’Ajuntament de Bes-
canó i del Consorci del Ter.
Durant quinze dies, 24 joves, de diferents 
pobles de Catalunya, van realitzar tasques 
de neteja, conservació i manteniment a 
l’espai d’interès natural de l’illa de la Pi-

lastra, tot compaginant-ho amb activitats 
de descoberta de la fauna i flora de l’entorn 
i diverses activitats de lleure.
Han estat dues setmanes molt intenses con-
vivint i compartint experiències i valors 
mediambientals, de compromís, volunta-
riat, participació, autonomia i amistat.

nits fresques d’agost

4 d’agost nit fresca de country i balls en 
línea amb la Teresa Micaló. 11 d’agost nit de tast a la plaça Rafael Masó.

18 d’agost sardanes amb el Rossinyolets 
de Castelló d’Empúries i la col·laboració 
dels Sardanistes de la Vall de LLémena.

25 d’agost nit fresca de ballet las Américas 
de Colòmbia.

25 d’agost nit fresca de dansa amb el grup 
Altan Boulag de Boriàtia.
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QUALI Geotermia és una empresa ubicada 
al municipi de Sant Gregori i dedicada a la 
construcció de camps de captació geotèrmics 
(instal·lació de sondes geotèrmiques verti-
cals) per a l’obtenció d’energia gratuïta del 
subsòl per a sistemes de climatització. Té 
una experiència en més de 220 obres i un 
total de 150.000 m de sondes geotèrmiques 
instal·lades.
El mes de març passat, QUALI Geotermia, 
juntament amb empreses de tot Catalunya, 
es van presentar a la convocatòria d’Ajuts 
Leader 2016 del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, estan cofi-
nançats amb el fons europeu FEADER. Els 
Ajuts Leader estan destinats al desenvolu-
pament local Leader de Catalunya per a la 
diversificació econòmica de les zones rurals.
Els àmbits territorials on s’apliquen aquests 
ajuts corresponen únicament als territoris ru-
rals que estiguin recollits en les estratègies de 
desenvolupament local dels Grups d’Acció 
Local de Catalunya i autoritzats pel Departa-
ment d’Agricultura.
Des de l’any 2016 els municipis del Gironès 
de la Vall de Llémena (Sant Gregori, Canet 
d’Adri i Sant Martí de Llémena) són conside-
rats territoris Leader, i participen a través de 
la Mancomunitat de la Vall de Llémena en el 

GAL de l’Associació per al desenvolupament 
rural integral de la zona nord-oriental de Ca-
talunya (ADRINOC). Aquest grup comprèn 
75 municipis repartits entre les comarques de 
la Garrotxa, l’Alt Empordà, Gironès, Osona 
i Pla de l’Estany. La inclusió com a territori 
Leader i l’adhesió a ADRINOC per part de 
la Mancomunitat de la Vall de Llémena ha 
permès a les empreses del territori poder-se 
acollir a aquests ajuts. La Mancomunitat va 
oferir durant el mes de febrer una reunió in-
formativa amb ADRINOC per a totes les em-
preses interessades de la Vall a la Biblioteca 
Miquel Martí i Pol. 

El projecte presentat per QUALI Geotermia 
SL està inclòs entre les 23 propostes em-
presarials que s’han seleccionat a l’àmbit 
Leader d’ADRINOC. El projecte consisteix 
en l’adquisició d’un perforador que per-
metrà a l’empresa incorporar un altre equip 
d’instal·lació per fer front a una demanda 
creixent en l’energia geotèrmica. La inver-
sió és de 315.843,40 €, i s’ha obtingut un 
finançament del 31,60 % (99.806,51 €) per 
part del Leader. L’any 2017 està previst que 
s’obri una nova convocatòria d’ajudes del 
Leader perquè les empreses que tinguin un 
projecte no iniciat puguin acollir-s’hi.

MancoMUnitat DE la Vall DE llÉMEna

Una empresa de la Vall de llémena obté
una subvenció en la convocatòria

d’ajuts leader 2016 

Es tanca la temporada 2016 de la piscina 
municipal de Sant Gregori, de l’11 de juny 
a l’11 de setembre, amb un increment del 
nombre d’abonaments familiars i indivi-
duals respecte la temporada anterior arribant 
a 1557 abonaments. I és que aquest és un 
equipament molt utilitzat durant els mesos 
d’obertura no sols per a gaudir del bany si 
no també per els cursets de natació. A més, 
aquest estiu també s’han preparat dues nits 

de piscina, el dissabte 9 de juliol i el dissabte 
23 de juliol) i per tancar la temporada l’11 de 
setembre es va portar un inflable.

la piscina municipal de Sant Gregori
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Un any més, s’ha organitzat des de l’Ajuntament 
de Sant Gregori el casal d’estiu, que ha estat 
gestionat per Tot Oci, empresa que fa més de 
20 anys que es dedica al lleure educatiu a les 
comarques gironines.
L’objectiu del Consistori ha estat donar un ser-
vei de qualitat per a tot el període de vacances 
escolars, des del 22 de juny al 9 de setembre, 
sempre que hi hagués un mínim de participants. 
I també s’ha ofert casalet d’estiu a la franja de 
0 a 3 anys des del 25 de juliol al 7 de setembre.
El resultat de les inscripcions va permetre orga-
nitzar aquestes activitats:
- Casal d’estiu lleure: 3 a 14 anys, del 22 de 
juny al 12 d’agost (20 a 75 participants), i del 
29 d’agost al 9 de setembre (15 a 33 partici-
pants).
- Estades esportives: 9 a 14 anys, de l’1 al 31 
de juliol.
- Casalet Llar: 0 a 3 anys, del 25 de juliol a 5 
d’agost, i del 29 d’agost al 7 de setembre (10 a 
19 participants).

També s’ha mantingut el projecte de Pre-Moni-
tors, en el qual s’han acollit i format 20 joves, 
del 27 de juny al 31 de juliol, que han comp-
tat també amb la col·laboració dels tècnics de 
l’Àrea de Joventut.
Les inscripcions s’han pogut formalitzar per 
períodes mensuals sencers però també per se-
tmanes. En total s’ha donat servei a 22 infants 
de 0-3 anys, 110 nens i nenes de 3-14 anys, i 
19 joves.
El projecte de lleure ha pres el tema “Rebel·lió 
a la Biblioteca” com a eix d’animació. Cada se-
tmana, personatges dels llibres ens han visitat 
i introduït diverses temàtiques (viatges, valors, 
art, natura...) acompanyats d’en Pillo, un su-
perheroi un xic trapella que ens complicava la 
resolució de casos.
El projecte Casalet ha mirat al cel per treballar 
els seus elements: sol, estrelles, lluna, plane-
tes... i, per arribar-hi, coets i astronautes.
Com sempre, hem gaudit dels equipaments que 
ofereix el municipi: pavelló, piscina, pista co-

berta, menjador escolar, biblioteca, rectoria, llar 
d’infants, places i entorn natural, pineda, camp 
de futbol, etc.
El resultat de les enquestes recollides dóna 
una puntuació satisfactòria al servei rebut, i 
una bona valoració feta per part de Tot Oci i 
l’Ajuntament.

anna PEÑalBa, Coordinadora Pedagògica 
Tot Oci i responsable del projecte a Sant Gregori
 

casal d’estiu
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Aquest estiu la Coral no ha parat!!
Us deixem tot seguit un recull dels concerts que 
hem fet a les Festes Majors de la nostra Vall.
Un any més, hem col·laborat amb l’Or-
questra Impromptu, que va encetar el Fes-
tival de Tardor el dia 9 de setembre a l’es-
glésia parroquial.

També hem tingut el goig de cantar al casa-
ment de la nostra cantaire Alba. Enhorabo-
na, Alba i Eduard: va ser un casament fan-
tàstic! Us desitgem tota la felicitat del món!
Bé, no tot són concerts. Després dels assa-
jos, de tant en tant una mica de gresca també 
va bé.

Us convidem a visitar la nostra web, 
www.coralsantgregori.com, on podeu estar 
al dia de la nostra activitat, i també hi tro-
bareu el contacte per si voleu venir a cantar 
amb nosaltres. Assagem els dijous de 21 a 
23 h al Centre Cívic de Sant Gregori (Sala 
Mediterrània).

activitat de juliol a setembre 2016

7 d’agost Festa Ginestar. 11 de setembre.

14 d’agost Festa Adri. 15 d’agost Festa Granollers. 17 de juliol Festa Sant Gregori.

18 de setembre Festa Taialà. 31 de juliol Festa Sant Esteve LLèmena.

Celebració assaig. Celebració assaig. Festival de tardor.
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lleure cap a Grècia hi ha fet una estada 
del 2 al 22 d’agost

El projecte de Lleure cap a Grècia neix l’abril 
de 2016 a partir de la proposta d’un cau de 
Girona de portar activitats per a infants i jo-
ves a un camp de refugiats. L’equip motor 
d’aquest projecte ha estat format per un total 
de 30 persones vinculades al món del lleure 
des de fa anys, i 19 han fet l’estada al camp. 
Aquest grup està format per caps i monitors 
de caus i esplais de la província de Girona 
(Anglès, Blanes, Figueres, Fornells, Girona i 
la Cellera), Calella i Castalla (C. Valenciana).
L’objectiu del projecte Lleure cap a Grècia 
és, en la mesura del possible, ajudar i millo-
rar la situació dels infants i joves que viuen 
al camp de refugiats de Skaramagas. Per tant, 
s’han portat a terme diferents accions, com 
activitats, jocs, danses, organització de gim-
canes i partits de futbol, vòlei o bàsquet.
La recerca d’un camp de refugiats on desen-
volupar el projecte va comportar establir una 
xarxa de contactes entre diferents ONG, però 
finalment el contacte definitiu va ser el d’una 
voluntària independent que havia estat a Ska-
ramagas. Ella ens va proporcionar l’accés 
a través de l’ONG noruega A Drop in the 
Ocean (Drapen in Havet) . Fa poc temps que 
aquesta organització treballa amb els infants 
i joves al camp i, per aquest motiu, el pro-
jecte inicial s’ha anat adaptant un cop els seu 
membres van arribar al camp. A més, també 
s’ha coordinat l’organització d’activitats amb 
les altres organitzacions del camp, creant un 
model de tasques setmanals, que es comple-
menta amb un dossier d’activitats, per tal de 
garantir la continuïtat del projecte.
També s’han detectat mancances que s’han 
intentat solucionar amb petites accions. Per 
una banda, els mestres de l’escola Hope 
School, gestionada per la comunitat, van 
manifestar que molts infants no acudien a 
l’escola, i Lleure cap a Grècia va implemen-
tar el “School bus” (Madrassa bus). Aquesta 
iniciativa consisteix a recollir els nens i ne-
nes que tenen classe, i en trucar a la porta 
de casa seva es canta una cançó i es mostra 

un autobús de cartró per incrementar així 
l’assistència a l’escola. Per altra banda, el 
grup també ha desenvolupat noves activitats 
dirigides a col·lectius específics en els quals 
encara no s’havia intervingut gaire: els jo-
ves i les dones. Per exemple, s’han instaurat 
classes de dansa en espais adients per a les 
dones i s’ha pintat un mural col·lectiu amb 
els joves del camp. Finalment, també s’ha 
insistit perquè s’incrementés el repartiment 
dels bolquers.
Lleure cap a Grècia no només ha treballat a 
Skaramagas, sinó que s’ha intentat fer una des-
coberta d’altres espais on viuen persones refu-
giades. Es va visitar l’Hotel Plaza, una antiga 
escola ocupada per refugiats, i Ellinikó, gran 
espai en les antigues instal·lacions olímpiques 
amb tres camps de refugiats i un magatzem de 
distribució de material, roba i menjar.
Els voluntaris que van fer el projecte al camp 
es van pagar el vol, l’estada i el menjar. Du-
rant els mesos previs a l’estada es van orga-
nitzar actes de difusió, activitats de recap-
tació de fons (vermut solidari, espectacles, 
rentat de cotxes, etc.) i l’inici d’una cam-
panya de micromecenatge. Fins a dia d’avui 
s’han obtingut 4.500 euros, 700 dels quals 
ja s’han invertit en material per als infants, i 
s’estan valorant altres projectes i necessitats 
en el camp o en d’altres espais per destinar-hi 
més aportacions.

Lleure cap a Grècia dóna gràcies a totes les 
empreses i particulars que han col·laborat a la 
campanya de micromecenatge. També a Min-
yons Escoltes i Guies, als Scouts de Grècia, 
al Centre Scout PYVA d’Ilion i a les ONG 
A Drop in the Ocean i Pampikari. En l’àmbit 
institucional, el projecte ha comptat amb el 
suport de l’Oficina de la Cooperació de la Ge-
neralitat de Catalunya.
El projecte es pot anar seguint al blog http://
lleurecapagrecia.blogspot.com.es/ i també a 
la pàgina del Facebook.

camp d’Skaramagas
L’estada a Grècia s’ha portat a terme del 2 
al 22 d’agost al camp de refugiats de Skara-
magas, situat a 11 quilòmetres d’Atenes, a la 
badia d’Eleusis, i ubicat en un port industrial. 
El camp de Skaramagas té una superfície de 
7,6 hectàrees, on conviuen 3.500 persones, 
repartides en 410 mòduls prefabricats i 150 
tendes. Aquests mòduls prefabricats estan 
formats per dos estances separades per un 
bany complet a compartir entre dues famí-
lies. Tots aquests mòduls disposen d’aire 
condicionat, aigua corrent i electricitat. Tot i 
així, hi ha 250 persones instal·lades en tendes 
de campanya.
Skaramagas no és un camp tancat sinó que 
s’hi incorporen noves famílies. Alguna fins i 
tot espera fora del camp per ser admesa. A 

llEUrE caP a GrÈcia

19 joves al camp de refugiats 
de Skaramagas
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XXIII Concurs fotogràfic de la 
Festa Major de Sant Gregori 2016

XXIV Concurs Fotogràfic
FESTA  MAJOR  SANT  GREGORI 2017
Us anunciem el tema del proper concurs:

ELS VERDS DE LA VALL DE LLÉMENA
www.elzoom.es

O B J E C T I U   O B E R T

Com ja és tradició, el divendres de la Festa Major de Sant Gregori 
es varen lliurar els premis a les fotografies guanyadores del XXIII 
Concurs fotogràfic, organitzat pel ZOOM - Amics de la fotografia de 
la Vall de Llémena per la Festa Major.
Enguany, amb el tema “Els colors de la Vall de Llémena: els 
blaus”, es va donar la circumstància de la inexistència d’obres que 
s’ajustessin a les bases de la convocatòria, i per tant es va declarar 
desert el premi d’honor.
El Primer Premi va ser per a l’obra titulada “Cartellà in blue”, de 
CONXA TORRADO I OLIVA, de Sant Gregori.
El Segon Premi va correspondre a l’obra titulada “Trobar el nord”, 
de FRANCESC XAVIER FLORES LARA, de Sant Gregori.
I es va atorgar un accèssit a l’obra “La plana decoració antiga”, de 
MARçAL MOLAS, de Sant Gregori.
Les fotografies guanyadores i totes les presentades varen estar ex-
posades tot el mes de setembre a la biblioteca Miquel Martí i Pol.
Us anunciem el tema del proper concurs 2017: “Els verds de la Vall 
de Llémena”.

més, també n’hi ha que tornen cap als seus 
països. Les persones que viuen a Skarama-
gas provenen de Síria, Iraq, Iran, Afganis-
tan, Pakistan, Kurdistan i Palestina. Aquesta 
diversitat d’origen comporta una varietat de 
llengües que dificulta la comprensió entre els 
diferents grups, alhora que accentua els con-
flictes entre les ètnies.
El camp es divideix en diferents sectors. En 
primer terme, hi ha una zona de voluntaris, on 

hi ha tots els barracons de les 17 ONG que te-
nen accés al camp. En segon terme, hi ha dos 
grans sectors de mòduls i una zona de tendes. 
Aquesta disposició genera dos espais oberts: 
en un s’hi emplaça les dues aules on es fan les 
classes, el cobert on es reparteix el menjar i 
un altre cobert que està tancat i no s’utilitza.
Tot el camp es troba sobre l’asfalt, sense 
cap zona verda ni ombra. Per aquest motiu, 
durant el mes d’agost s’han arribat a tem-

peratures de 45 ºC. El camp està envoltat 
per una tanca de filferro i els accessos es-
tan controlats per la policia grega (abans 
d’entrar al camp) i, un cop dins, per la ma-
rina grega, que és l’encarregat de vetllar 
per la seguretat del camp i la gestió de la 
infraestructura oficial del camp. Totes les 
persones que viuen a Skaramagas i estan 
registrades disposen d’un permís per poder 
entrar i sortir del camp.
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La Mireia Zamora, de 24 anys, és nascuda a Ripoll i viu a Sant 
Gregori des dels 12. La passió per la música li ve des de ben pe-
tita. Amb quatre anys ja deia que volia ser cantant. A casa seva, 
quan van veure com li brillaven els ulls a dalt d’un escenari, van 
saber que li donarien sempre suport en aquest camí.
La Mireia –aquest és el seu nom artístic– ha estudiat música i 
cant des de petita, i també té estudis en teatre musical. Mai no ha 
parat de formar-se per anar creixent dia a dia. Ha format part de 
diferents grups de música, musicals i altres projectes.
També és l’autora de “Petits valents”, cançó que va dedicar als 
nens malalts de l’Hospital Sant Joan de Déu. D’aquest mateix 
centre, la peça “Every moment can be magic” n’ha esdevingut 
l’himne, i el canta ella. Tot el que es recapta és per a la investi-
gació del càncer infantil.
Un dels projectes en què treballa ara és “De poetes cançonetes”, 
l’espectacle familiar del nou disc de Toni Xuclà.
La Mireia i en Toni presenten un espectacle de petit format que 
acosta els més menuts a les cançons del disc, uns poemes dels 
grans poetes catalans fets cançó. Arribarà a Sant Gregori el dis-
sabte 26 de novembre.
Actualment combina la professió de cantant amb la de mestra 
d’educació infantil.
A més, està ultimant les seves cançons per entrar a gravar el seu 
primer disc en solitari.

El principal propòsit del meu treball de recerca, que vaig rea-
litzar a l’Institut Jaume Vicens Vives, era identificar mutacions 
protectores contra el càncer de mama. Per fer-ho, vaig inves-
tigar pacients amb mutacions en BRCA1/BRCA2, unes muta-
cions que gairebé sempre provoquen el desenvolupament de 
càncer de mama en dones, encara que no hagin patit cap càn-
cer prèviament, tot i trobar-se en edats avançades. Gràcies a la 
col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia i la Fundació 
Roses Contra el Càncer, vaig poder estudiar l’ADN d’aquestes 
pacients, sorprenentment sanes, i vaig identificar una mutació 
que moltes tenien i que es postulava com a protectora contra 
el càncer de mama. Gràcies a una col·laboració amb l’Institut 
de Química Computacional i Catàlisi, vaig poder estudiar amb 
simulacions computacionals com aquesta mutació afecta la pro-
teïna que codifica per al gen en el qual es troba. Els resultats que 
vaig obtenir indiquen que efectivament es pot tractar d’una mu-
tació protectora de càncer de mama en pacients amb mutacions 
en BRCA1/BRCA2, tot i que cal investigar-ho més profunda-
ment per poder-ho afirmar amb seguretat.
La següent fotografia és de quan vaig presentar el meu treball en 
un congrés divulgatiu al Parc de Recerca Biomèdica de Barce-
lona. Gràcies al treball, també vaig obtenir el primer premi del 
concurs de treballs de recerca organitzat per la Universitat de 
Vic i l’Associació Osona Contra el Càncer, així com un premi en 
el Certamen “Jóvenes Investigadores”, organitzat pel Ministeri 
de Cultura.

nou projecte musical de
Mireia zamora

Meritxell Brunet
es premiada pel seu 
treball de recerca
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11 de setembre entre Sant Gregori i Salt
Amics,

Aquest 11-S passat, l’ANC de Sant Gregori vam voler celebrar el 
que volem com a darrer 11-S de submissió a les lleis espanyoles 
amb un petit acte-esmorzar; a la tarda, la caminada a Salt i el 
nostre bus feien goig: tots els mitjans van ser bons per anar-hi a 
fer-nos sentir. Vam estar molt contents que ens hi acompanyéssiu 
un grup ben nombrós de conciutadans, tots plegats demostrant un 
cop més –i ja són molts– que seguim essent-hi, per testimoniar 
al carrer allò que és ben clar a les urnes per a qui vol saber: que 
per a allò essencial som i serem un sol poble. Sant Gregori per 
la Independència, perquè aquesta sigui el punt de partida on tot 
comença: d’una solidaritat volguda i triada per nosaltres, per afa-
vorir tothom al nostre país i, si podem, més enllà. Solidaritat amb 
els nostres càrrecs electes –gràcies per ser-hi els més propers–, 
especialment amb tots aquells que honoren el mandat per al qual 
foren escollits: no els deixarem sols quan els cavalls de guerra de 
l’Estat postfranquista els –ens– vulguin esclafar.
Gràcies a tots els qui ho vau fer possible, gràcies molt especials a 
la violinista Glòria Vila, i als membres de la Coral de Sant Gregori 
que ens van acompanyar entre el públic. Seguim endavant!

VISCA LA NOVA REPúBLICA CATALANA LLIURE!
@ANC_SantGregori
santgregori@assemblea.cat

El Fitag torna a Sant Gregori
Per segon any, el Festival Internacional de Teatre Amateur de 
Girona ha tornat a Sant Gregori dins el FITAG municipis. En 
aquesta edició s’ha acollit, amb la col·laboració del grup de 
teatre local Increixendo, a una companyia de teatre de Madrid, 

La Luciérnaga, formada principalment per persones invidents o 
amb ceguesa parcial. El públic va gaudir de l’espectacle Quien 
va, Destino Hamlet, que es va representar el 24 d’agost a l’Espai 
la Pineda. 
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És nascuda a ripoll, el juny del 1959. Hi 
va viure fins que per motius d’estudis 
va haver de deixar la terra dels comtes i 
abats per formar-se en diferents indrets 
i, finalment, instal·lar-se a Girona, on ac-
tualment resideix. Entrem en el seu món, 
en tot el que nodreix l’Espai Gira-Sol.

Curiosa, juganera, riallera... Així és com 
podríem definir amb poques paraules Marta 
Graugés. La seva vitalitat i la seva energia 
es transmeten amb poques paraules. Aquest 
setembre farà 15 anys que va decidir obrir 
l’Espai Gira-Sol a Sant Gregori, un espai de 
vida, joc, consciència i salut.

Has tingut una llarga trajectòria com a 
mestra d’educació física i psicomotricitat 
a l’escola pública. Fins quan hi vas estar? 
Després vas obrir l’Espai Gira-sol. què et 
va moure a fer aquest canvi professional?
Sí, vaig estar combinant l’escola pública 
amb les formacions i la gestió de centres 
alguns anys. Vaig obrir el primer Esplai de 
Girona per a l’Ajuntament, a Sant Narcís, 
a inicis dels vuitanta; també vaig obrir un 
Espai privat a Blanes el 1989 i, finalment, 
l’Espai Gira-sol el 2001. Va ser l’any 2013 
quan definitivament vaig deixar l’escola pú-
blica i, curiosament, al mateix poble on vaig 
començar a treballar (havia començat al 
Joan Riu). Per què aquest canvi? Volia que 
els nens fossin nens, que tinguessin temps 
per jugar i ser autònoms. I els adults, més 
conscients en les seves vides.

D’on sorgeix la idea d’obrir un espai com 
el Gira-Sol? (octubre 2001) i per què a 
Sant Gregori? com van ser els inicis? i 
des que vas obrir fins a data d’avui, què 
ha canviat?
Vaig obrir aquest centre arran de la mort del 
meu germà, que em va fer tornar a allò que 
és essencial: que hi hagi salut i que els nens 
puguin ser nens i els adults siguin adults. 
Que hi hagi consciència, gent amb compro-
mís i responsabilitat. 

Vaig decidir-me per Sant Gregori perquè 
buscava un local que tingués exterior. Em 
van oferir aquest local i aquí em vaig quedar. 
Als inicis, com que treballava a l’escola pú-
blica i tenia moltes formacions per Ensenya-
ment, només venien nens al migdia. Des de 
llavors fins ara el que més ha canviat ha estat 
que he ampliat les hores de joc dels nens, i 
les formacions les faig de forma privada. 

Què és l’espai Gira-Sol. Com el definiries 
per a la gent que no el coneix?
Un espai de vida, respecte, creativitat i joc 
per als nens i nenes, i de consciència per als 
adults. És important que els adults siguin 
conscients d’allò que volen a la seva vida, tro-
bin eines per tenir una vida saludable i puguin 
acompanyar els infants amb una mirada neta.

quins serveis ofereixes? i a quines edats? 
quines són les activitats més demanades?
A més de l’espai de joc, faig classes de cons-
ciència. I ara realitzarem algun taller d’art, 
com per exemple el d’aquarel·la, o art en 
família. Oferim cursos per a professionals 
i pares: “Despertar sensorial” i “Educació 
respectuosa” i, a l’estiu, “Escola d’estiu” 
seguint el treball d’Emmi Pikler. No hi ha 
edats. Sempre dic que de 0 a 100 anys (riu). 
El respecte i la consciència haurien de ser 

presents a qualsevol edat. El joc i els cursos 
són els més demanats.

Són activitats que duren tot l’any, o bé 
hi ha diferents calendaris, entre l’estiu i 
l’època escolar, tant per a mainada com 
per a adults?
Hi ha les mateixes activitats tant a l’estiu 
com a l’hivern. L’espai de joc durant el curs 
és als matins, amb nens de 0 a 3 anys, i, a 
l’estiu, de 3 a 8 anys. La gimnàstica holísti-
ca va de setembre a juny. A l’estiu fem Es-
cola d’estiu, amb diferents propostes.

Els nens també es queden a dinar?
No, no tenim servei de menjador. 

Hem vist que segueixes el treball educatiu 
d’Emmi Pikler i el de consciència d’Elsa 
Gindler. què ens en podries destacar?
La Dra. Emmi Pikler (1902-1984) era pe-
diatra. El 1946 va portar la direcció de 
l’Institut Loczy de Budapest, fundat per 
acollir infants que havien d’estar lluny de 
les seves famílies. Va crear un sistema edu-
catiu basat en el respecte al nen, en el qual 
l’actitud no intervencionista de l’adult afa-
voreix el seu desenvolupament autònom. 
Elsa Gindler (1885-1961) va crear un tre-
ball amb la persona basat en l’atenció i 

aSSociaciÓ DE coMErciantS i EMPrESariS 
Sant GrEGori - Vall DE llÉMEna

Parlem amb... 
Marta Graugés rovira – Espai Gira-Sol
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experimentació per conèixer la mobilitat, 
l’harmonia, les febleses, la força... i poder 
gaudir de les tasques quotidianes. Jo he 
treballat amb deixebles d’Elsa Gindler, i el 
que aconseguim amb aquest treball és que 
el flux de la vida es modifiqui positivament 
i eliminem l’origen de problemes que ens 
impedeixen desplegar l’art de viure.

quins aspectes creus que fan que el Gira-
Sol sigui diferent a altres espais?
La llibertat i la pau que s’hi respira. Les op-
cions de joc que es donen als infants. Els ta-

llers d’educació respectuosa, de l’Ute Strub 
i de Pikler que oferim cada any. Els tallers 
de consciència que ens permeten viure més 
saludablement.

quines són les principals mancances o 
errors que té avui dia l’educació dels 
nens en general?
Els principals errors són les presses, la fal-
ta de llibertat, no observar el que realment 
necessiten, no deixar-los ser nens. Portem 
els nens al nostre terreny, al nostre ritme de 
vida, i aquest és el gran error.

quines són les claus a l’hora d’educar els 
infants?
Donar-los llibertat, temps, protecció, deixar-
los ser ells mateixos, que experimentin, 
compartir activitats diàries entre pares i fills 
i temps de no fer res (tancar tots els aparells) 
i estar, contemplar els infants.

“Aquestes són algunes de les meves dades.  
Ara, el que més m’ha ensenyat ha estat viure 
cada dia, observar, compartir amb els nens i 
companys i permetre’m sempre mirar enda-
vant, amb optimisme i bon humor”.
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Diada nacional de catalunya
El dia 11 de setembre es va celebrar la 33a 
Diada Nacional de Catalunya a Sant Gre-
gori, amb més de 200 persones a l’Espai 
la Pineda. L’acte va començar amb la lec-
tura del manifest a càrrec de la pubilla i 
l’hereu de Sant Gregori, la Maria Tarrés 
i en Jordi Oliveras. Va continuar amb la 
cantada de la Coral Sant Gregori amb el 
cant d’Els Segadors i el tradicional dinar 
popular. A la tarda hi hagué ballada de 
sardanes a càrrec de la Cobla la Principal 
de Porqueres.
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
“La lectura és l’eina per a transformar la intel·ligència en desenvolupament”

Luís González Martín Director general de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez
Infobibliotecas 16 pàgina 29

actiVitatS PaSSaDES

Juliol 2016. Casals de Sant Gregori. Al juliol 
ens ha visitat algun casal d’estiu de St. Gre-
gori.

Juliol i setembre 2016. Centre d’interès: lli-
bres prohibits.

El 19/07/16 Piscicontes amb la Yoli. Preludi 
musical Martí Sunyer amb l’ukelele.

Setembre 2016. Exposició “Blaus”. Fotos 
guanyadores i participants en la Festa Ma-
jor de Sant Gregori. Activitat organitzada 
pels Amics de la Fotografia “El Zoom”.

Juliol 2016. Exposició de Punts de Llibre 
d’Esglésies i Ermites de la Vall. per Remei 
Mulleres. Inauguració el dilluns 4. amb 
lectures de poemes de Francesc Compte 
i Cervera.

Juliol 2016. Centre d’interès al voltant de 
l’estiu i dels jocs.

Setembre 2016. Centre d’interès “Estàs a 
punt... per començar?” 

Dissabte 10/09/16. Taller de reconeixement 
d’herbes del nostre entorn. Cari Pitarch.

Divendres 23/09/16. Contes infantils amb 
Vadecontes.
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ProPErES actiVitatS

EXPoSicionS:
•  Octubre. Exposició fotogràfica. “20 anys 

de l’Associació Dones de la Vall”
Exposició fotogràfica de paisatges de la 
Vall, organitzada per Marta Carreras.

•  Novembre. Exposició escultòrica de “Car-
lets”.
Exposició commemorativa de Roald Dahl.

•  Desembre. Exposició fotogràfica sobre la 
Fira del Pa i la Xocolata. Organitzada per 
El Zoom.

clUB DE lEctUra:
•  Últimas tardes con Teresa. Juan Marsé. 19 

d’octubre
•  Martin Dressler. Steven Millhauser. 16 de 

novembre
•  Espíritu festivo. Robertson Davies. 21 de 

desembre
•  Família. Ba Jin. 18 de gener

PrESEntacionS DE lliBrES, ta-
llErS i/o XErraDES:

•  Desembre. Dijous 15. Conferència amb 
Fabián Márquez per a la Marató de TV3. 

inFantilS:
•  Octubre. Divendres 21. Contes infantils 

amb Albert Estengre.
•  Novembre. Divendres 25. Contes infantils 

amb Vadecontes.
•  Dimecres 23 i Dimarts 29. Demostració de 

jocs de sobretaula amb Via Lúdica. Caldrà 
inscripció prèvia.

•  Desembre. Dijous 1 i Divendres 2. Tallers 
Infantils de Decoració Nadalenca. Cal-
drà inscripció prèvia. Preu 1 € per infant 
preinscrit.

De la resta d’activitats, us n’anirem infor-
mant a mesura que es vagin acostant la data.

noVEtatS

PEr a aDUltS:
•  Germà de gel / Alicia Kopf (N KOP)

Trobareu informació més detallada de totes 
les activitats relacionades amb la biblioteca 
al nostre blog http://bibliotecadesantgrego-
ri.blogspot.com/

•   Desde la sombra / Juan José Millás (N 
MIL)

•   Policia / Jo Nesbo; traducció de Meritxell 
Salvany (N NES)

•  La vídua / Fiona Barton; traducció de Nú-
ria Parés Sellarès (N BAR)

•  La ràbia / Lolita Bosch (N BOS)
•  El tribunal de las almas / Donato Carri-

si; traducció de Maribel Campmany (N 
CAR)

•  Ciència optimista / Josep Maria Mainat 
(5/6 MAI)

inFantilS:
•  Igor, campió dels minijocs / Guido van 

Genechten; traducció: Laura Vaqué (I ÀL-
BUM I1 THU)

•   Miss Boah! i el Cor d’Etcèteres / Anna Tu-
bert i Tulsà (I ÀLBUM I2 XIU)

•   I el diumenge? / text i cançó: Teresa Por-
cella; il·lustracions: Carmen Queralt (I0 
COM)

•   El petit llibre de les fruites / il·lustracions 
de Nathalie Choux (I0 EST)

•   Qui s’amaga sota el gat? / il·lustracions 
de Vicent Mathy; traducció: Amanda B. 
Bradbury (I0 JOV)

•   Qui s’amaga sota la marieta? / Vincent 
Mathy (I0 JOV)

•   Toc! toc! / Yayo Kawamura (I0 PEP)
•   Gegantíssima / text: Bel Olid; il·lustraci-

ons: Màriam Ben-Àrab (I1 EST)
•   El ratolí i la pilota vermella / Petr Hora-

cek; traducció: Maria Luchetti (I1 JOV)
•   El nen que va xatejar amb Jack Sparr ow 

/ Francesc Puigpelat; dibuixos d’Oriol 
Malet (I3 ELE)

JUVEnilS:
•  Adam i Thomas / Aharon Appelfeld; tra-

ducció d’Itai Ron (JN APP)
•  L’efecte Calders / Santi Baró (JN BAR)
•  Llibre de les bèsties / Ramon Llull; ver-

sió moderna de Miquel Desclot; il·lustrada 
per Perico Pastor; amb la versió original 
de l’edició del Patronat Ramon Llull (JN 
LLU)

•  L’artilleria de Mr. Smith / Francesc Puig-
pelat (JN PUI)

•  Vango: un príncipe sin reino / Timothée de 
Fombelle; traduït per Esteban Bernis (JN 
VAN)

Segons la llegen-
da secreta ins-
crita al martell 
Mjölnir, “només 
aquell que en 
sigui digne el 
podrà aixecar”. 
Sempre havíem 
cregut que l’únic 

candidat a fer-ho era Thor, fill primogè-
nit d’Odin. Ara bé, si hi ha una cosa que 
Marvel ens ha ensenyat durant l’últim 
any és que mai res dura per sempre. 
Arran dels esdeveniments ocorreguts 
a la saga Pecat Original, Nick Fúria va 
revelar un secret a cau d’orella a Thor, 
i aquest es va veure incapaç de sostenir 
l’arma forjada amb el cor d’una estrella.
El martell va caure en un dels múlti-
ples cràters de la Lluna, i és en allà on 
l’enigmàtica protagonista es dirigeix 
per aixecar l’eina destructora, després 
que la major part del poble d’Asgard 
i el seu propi rei no l’hagin pogut des-
plaçar ni un centímetre. Actualment 
ja s’ha donat a conèixer la identitat 
d’aquesta heroïna, però els lectors no 
han de patir perquè jo aquí en faci un 
spoiler. En aquest primer volum, les 
apostes per saber qui és la persona dig-
na d’utilitzar el martell també han estat 
dignes d’estudiar: des de Freyja (mare 
de Thor), passant per Jane Foster (la xi-
cota) fins a arribar a Brunilda (líder de 
les Valquíries).
La història està ben escrita i funciona 
a la perfecció com el que és i vol ser: 
l’arribada d’una nova Thor (el terme no 
és un nom, és un càrrec), la cerca de la 
seva identitat i un enfrontament amb el 
seu antecessor. 
Russell Dauterman, el dibuixant, ens 
aporta unes escenes d’acció delicioses 
i un retrat del repartiment excepcional.

aDriÀ BESalú MarqUÈS

thor – la Deessa 
del tro: la Dona 

i el Martell 
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a Brigada jove hem tingut en Pol Bordoy. aquí teniu la seva va-
loració de l’experiència:
El dia 1 de juliol em vaig incorporar a la biblioteca pública de Sant 
Gregori Miquel Martí i Pol ocupant la plaça de brigada jove. La dura-
ció del contracte ha estat d’un mes, i l’horari era de 16 a 20 de dilluns 
a divendres.
La meva feina ha estat donar suport a la Marisa i a la Roser en to-
tes aquelles tasques de la biblioteca que calia: ordenar llibres, fer 
cartells, atendre la gent, regar les plantes, ordenar factures... en fi, 
de tot!
He de dir, en primer lloc, que aquesta ha estat la meva primera expe-
riència en el món laboral, almenys en el retribuït. Per tant, el primer 
contacte amb la disciplina d’un horari, amb tenir un autèntic cap, però 
també amb tenir un salari. Des d’aquest punt de vista m’ha sorprès 
haver-me adaptat molt fàcilment al canvi, però estic segur que hi ha 
ajudat molt el fet que m’agradava la feina i que la Marisa i la Roser 
han estat molt amables.
Destaco també que la feina m’ha permès conèixer el poble i la seva 
gent des d’un altre punt de vista ben diferent. I m’ha agradat, m’ha 
agradat molt. La possibilitat de donar un servei a la gent i també –per 

què no?– que et tractin definitivament com un adult et situa en una 
dimensió prou atractiva.
Una altra cosa destacable és el descobriment de la biblioteca. He de 
reconèixer que fins ara n’era un usuari molt residual i per tant en tenia 
un coneixement molt limitat. Aquesta experiència laboral m’ha per-
mès capbussar-m’hi i he descobert la magnífica tasca que la biblio-
teca fa a la societat. He substituït la visió d’un magatzem de llibres 
de lloguer per un veritable espai cultural, educatiu i fins i tot social.
Finalment, vull destacar les figures de la Marisa i la Roser. La Ma-
risa, a part de ser la bibliotecària i una manaire –és broma!– és una 
autèntica dinamitzadora cultural i social. Coneix molt bé la seva feina 
i coneix molt bé la gent del poble, i això, sumat al seu caràcter obert i 
cordial, fa que la gent s’endugui sempre un llibre i un somriure. 
Igualment, la Roser és una gran professional i per a mi en particular 
una gran aliada, que m’ha permès resoldre molts de dubtes.
De totes dues he après molt, i els quedo molt agraït per la seva pa-
ciència i amistat.
Per tant, valoro aquesta experiència molt positivament i no puc més 
que recomanar-la tot agraint la oportunitat que se m’ha donat a mi 
en particular.

la meva experiència a la biblioteca

Festa Major de constantins
El dia 18 de setembre es va celebrar la Festa Major de Constan-
tins, organitzada per la Comissió de Festes de Constantins, amb 
l’ofici solemne a l’església de Sant Vicenç, pica-pica després de la 
missa i, tot seguit, el dinar popular i el concurs de ball, enguany 
amb unes 180 persones. Cal destacar el lloc on es va celebrar, a 
l’envelat instal·lat a la pista pavimentada del terreny municipal 
del poble de Constantins, on es podrà fer la Festa Major cada any.
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Festa Major de cartellà
Com cada any, el darrer cap de setmana de juliol va tenir lloc la 
Festa Major de Cartellà. Enguany els actes varen consistir en una 
cantada d’havaneres a càrrec del grup Si no fos, que va tenir lloc 
el divendres al vespre, mentre la gent degustava un senzill sopar 
de pa amb tomata i botifarra.
El dissabte es va organitzar l’acte central: pregó –enguany a càrrec 
de la comissió de festes de Sant Gregori–, sopar popular amb ball 
a càrrec de Blue Moon, i el tradicional concurs.
El diumenge es varen cloure els actes amb la missa i un entranya-
ble concert de la coral Vista Alegre.
Com que vàrem tenir la sort que el temps va ser excel·lent, 
l’assistència de públic també va ser molt bona: més de cinc-centes 
persones varen passar per Cartellà durant el cap de setmana de 
la festa. Si tenim en compte que els habitants del poble són 125, 
podem sentir-nos-en molt satisfets.

Festa Major de Ginestar
El primer cap de setmana d’agost, 5, 6 i 7 es va celebrar la Festa 
Major de Ginestar amb tots els actes programats per la comissió 
de Festes de Ginestar. Sopar popular, balls en línia, festa per als 

joves amb el grup Xakras, sopar de germanor amb més de 250 
persones, animació infantil, ball i missa a Sant Afra amb pica-pica 
a càrrec de Mas Palau i sardanes. 
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Del 15 al 18 de juliol es va celebrar la Fes-
ta Major de Sant Gregori, organitzada per 
la Comissió de Festes. Va comptar amb la 
col·laboració de diferents entitats i amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Gregori. El 
programa incloïa més de 30 activitats cultu-
rals, esportives, infantils, juvenils, socials, 
durant dels quatre dies de festa, i que reco-
llim en imatges.

Festa Major de Sant Gregori

Sopar de germanor a la plaça Miquel Martí i Pol.

Pregó de Festa Major amb Carles Saló, ex-
cordinador de l’Agrupació Esportiva Sant 
Gregori.

Exhibició amb els castellers de les Gava-
rres a la plaça de l’Ajuntament.

Gimcana rural a la Pineda.

Concert i gran ball de Festa Major amb l’Orquestra Nueva Etapa.

Sardanes al passeig de l’Argelaguet.

Animació infantil a la Pineda.
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Festa Major de taialà
Els dies 16, 17 i 18 de setembre es va cele-
brar la Festa Major de Taialà. Aquest any, 
tot i la pluja, es van dur a terme tots els 
actes del programa. Entre altres, el pregó 
i el campionat de botifarra i coques, el di-

vendres. Marxa Quim Camps, tir d’aixada, 
i sopar i ball, el dissabte.
Missa de Festa Major, i la magnífica ex-
posició de flors de la Maria Pont, el diu-
menge.

L’exposició de flors de Maria Pont.

Havaneres amb les Anxovetes.Exhibició del grup de Gimnàstica Artística Sant Gregori.

Exhibició del Club Patinatge Artístic Sant Gregori. Concert Diversiones.




